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Anotace 

ZUZAŇÁK, O. Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí prostřednictvím 

pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

FBI 2017. 74 s. 

Bakalářská práce se zabývá speciálními technickými prostředky, používanými 

jednotkami požární ochrany k zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí. Popisuje, co 

jsou to nebezpečné látky a jaké je jejich nebezpečí v případě úniku do životního prostředí. 

Dle metodických listů bojového řádu požární ochrany uvádí taktické postupy při zásahu 

s přítomností nebezpečných látek a vyhodnocuje rozsah vybavení zejména pneumatických 

ucpávek, pásů a stlačovadel. Analyzuje počet zásahů s výskytem nebezpečných látek 

během posledních 15 let na území České republiky a zvlášť v Moravskoslezském kraji. 

Další část popisuje technické parametry navrženého vybavení, jejich použití při 

jednotlivých typech úniků a možnosti na trhu. Součástí práce je také vyhodnocení 

aktuálních pneumatických těsnících prostředků předurčených jednotek pro tyto události a 

možnosti jejich koncepčního rozšíření v rámci HZS Moravskoslezského kraje. 
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Úvod 

Chemický průmysl vyrábí a expeduje každým dnem značné množství chemických 

látek a směsí, které se staly součástí našeho života a představují pro člověka závažná 

rizika. Některé látky a směsi mají toxické, karcinogenní či mutagenní účinky na živý 

organismus a mohou zapříčinit vznik požáru a výbuchu, přičemž rovněž vznikají toxické 

zplodiny rozkladu hoření, které také negativně působí na člověka i životní prostředí. [1] 

Na výrobu a expedici těchto nebezpečných chemických látek a směsí se kladou 

vysoké nároky na preventivní opatření, která mají snížit rizika vzniku havárií, bezpečné 

nakládání s nimi a jejich přepravu. Jelikož tato preventivní opatření nám nezajistí 

stoprocentní ochranu proti vzniku případných havárií a následným únikům nebezpečných 

chemických látek, musí být jednotky požární ochrany dostatečně vybaveny a připraveny 

těmto únikům zabránit a minimalizovat následky havárie na minimum. V bakalářské práci 

se budu zabývat pneumatickými těsnícími prostředky jednotek požární ochrany, 

využívaných právě pro zamezení úniků nebezpečných látek z potrubí. 

V první části práce bude popsána charakteristika zásahů s výskytem nebezpečných 

látek. Popíšu, co to jsou nebezpečné látky, jaká legislativa se jich týká a jaké nebezpečí 

hrozí v případě jejich úniku. Následně budou popsána rizika úniků nebezpečných látek na 

území Moravskoslezského kraje. 

Proberu obecnou taktiku a metodiku zásahu vyplývající z „bojového řádu“ jednotek 

požární ochrany a nastavenou koncepci pro tyto události v HZS Moravskoslezského kraje. 

Bude charakterizováno potřebné vybavení pro zamezení úniku nebezpečných látek pro 

jednotky Hasičského záchranného systému v Moravskoslezském kraji dle jejich 

předurčenosti. Provedu statistickou analýzu zásahů s přítomností nebezpečných látek 

během minulých 15 let na území České republiky a zvlášť v Moravskoslezském kraji. 

Další část mé práce se zabývá pneumatickými těsnícími prostředky využívanými 

jednotkami požární ochrany pro zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí. Tyto 

prostředky a vybavení, které jsou jejich součástí, budou současně popsány i s jejich 

možnostmi a postupy řešení na jednotlivé typy úniků. 
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Na závěr mé práce zhodnotím současný stav pneumatických těsnících prostředků a 

připravenost jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na zásahy 

s únikem nebezpečné látky. Navrhnu rozšíření výbavy s ohledem na koncepční unifikaci u 

jednotlivých typů techniky. 
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Rešerše 

Základní informace k sepsání mé bakalářské práce jsem získal z níže uvedených 

publikací a konzultací s příslušníky HZS MSK. Oslovil jsem jednotlivé kraje HZS ČR, 

které mi poskytli informace pro přehled využití pneumatických těsnících prostředků u 

jednotek požární ochrany. Pro širší přehled jsem získával informace od výrobců těchto 

prostředků a byli osloveni jednotliví tuzemští dodavatelé. 

 

Kratochvíl, M., Kratochvíl, V., Technické prostředky požární ochrany.  Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN: 978-80-7385-064-7. 

V této publikaci jsem získal základní informace o využití pneumatických těsnících 

prostředků jednotek požární ochrany u zásahu na nebezpečnou látku. 

 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 5. 3. 2013, kterým se stanoví opěrné 

body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce.  

Tento pokyn stanovuje opěrné body pro likvidaci havárií nebezpečných látek a 

rozděluje JPO podle typu předurčenosti pro tyto události. 

 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 29. 10. 

2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany.  

Bojový řád jednotek požární ochrany stanovuje základní metodické postupy a 

činnosti při zásahu na nebezpečnou látku a také stanovuje postupy při úniku vybraných 

nebezpečných látek. 

 

Vlček, V., Koncepce vybavení jednotek HZS kraje na zdolávání chemických 

havárií a souvisejících mimořádných událostí. HZS MSK 2010. 

Tato publikace zmiňuje unifikované koncepční vybavování předurčených jednotek 

pro zásahy na nebezpečnou látku v MSK kraji.  
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1 Charakteristika zásahů s přítomností nebezpečných látek 

Zásahy s přítomností nebezpečných látek (dále jen „NL“) se vyznačují svojí vysokou 

nebezpečností, jež vyplývá z působení negativních vlastností NL na živý organismus. 

Nebezpečným vlastnostem se vystavují i zasahující jednotky Hasičského záchranného 

sboru České republiky nebo další složky Integrovaného záchranného systému, které se 

podílí na řešení mimořádných událostí spojených s jejich únikem. Takový únik 

nebezpečných látek může mít za následek nejen lidské životy, ale i vysoké ekonomické 

ztráty. [1] 

V rámci úvodní kapitoly se snažím především nastínit, v jakých oblastech a 

odvětvích je možné se setkat s úniky NL. Pro podrobnější popis úniku NL je zároveň 

nutné, nejdříve se seznámit s látkami samotnými a prostředím, kde by k vlastnímu úniku 

mohlo dojít. Budou popsány základní pojmy týkající se zásahů s přítomností NL. Následně 

popisuji, co jsou nebezpečné látky a jakou základní legislativou se řídí. Dále je kapitola 

zaměřena na rizika úniku NL obecně a jaké je riziko úniku NL v Moravskoslezském kraji 

(dále jen „MSK“). 

 

1.1 Základní pojmy 

Integrovaný záchranný systém 

Dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů, „jde o systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“, (dále jen „IZS“). 

Mezi základní složky IZS patří: [6] 

- Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“), 

- jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) zařazené do plošného pokrytí 

rozmístění sil a prostředků, 

- Policie ČR, 

- Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 
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Mimořádná událost 

Jde o mimořádnou událost nebo situaci (dále jen „MU“), kdy je potřeba, dle zákona 

[6], zásah alespoň jedné ze složek IZS, k provedení záchranných a likvidačních prácí (dále 

jen ZaLP), k odvrácení negativně působících sil a jevů, ohrožujících osoby, majetek nebo 

životní prostředí (dále jen „ŽP“), vyvolaných člověkem, přírodními vlivy nebo havárií. [6] 

Záchranné a likvidační práce 

Jde o činnosti složek IZS vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředních rizik 

v důsledku vzniklé MU a odstranění jejich následků. [6] 

1.2 Nebezpečné látky 

„Za nebezpečné látky považujeme nebezpečné chemické látky nebo směsi (dále jen 

„NL“), které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a tyto vlastnosti jsou 

v malém, i ve velmi malém množství škodlivé pro živý organismus nebo ŽP“ [1]. Mezi 

nebezpečné vlastnosti látek patří toxicita, škodlivost pro zdraví, škodlivost pro ŽP, 

hořlavost, výbušnost, žíravost, dráždivost, karcinogenita, mutagenita a radioaktivita.[1]  

  Zde je souhrn těch nejzákladnějších právních předpisů, které se týkají právní 

legislativy ČR v návaznosti na NL. 

Nařízení CLP 

Nařízení Evropského společenství (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí tzv. nařízení „CLP“ („Classification, Labelling and Packaging“), bylo 

přijato 16. prosince 2008 za účelem sjednotit předchozí právní předpisy EU se systémem 

Organizace spojených národů „GHS“, což je globálně harmonizovaný systém 

o informování veřejnosti o nebezpečnosti NL a slouží jako základ pro vnitrostátní 

předpisy. [33] 

Nařízení CLP stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení chemických 

látek a směsí uvnitř Evropského společenství (ES), která by měla zajistit zvýšenou ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí při součastně volném pohybu NL na trhu. [33] 

Dle tohoto nařízení se musí označovat NL informacemi, které nás předem varují na 

jejich nebezpečnost a poskytují nám základní informace, jak s nimi bezpečně zacházet. 
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Informacemi dle tohoto nařízení jsou např. standardní věty o nebezpečnosti tzv. (H-věty), 

které charakterizují povahu jejich nebezpečnosti pro obyvatelstvo a životní prostředí 

v případě úniku, dále se označují větami pro bezpečné zacházení tzv. (P-věty), které nám 

ukládají jak s nimi bezpečně nakládat a jak předcházet nepříznivým účinkům způsobeným 

špatným zacházením. Nařízení také ukládá nové označování NL výstražnými symboly o 

nebezpečnosti a opatřením NL bezpečnostními listy. [32]  

Nařízení CLP přímo souvisí také s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, nařízením „REACH“. [32] 

Nařízení REACH 

Toto nařízení přímo souvisí s nařízením CLP a jedná se o nařízení ES [34]č. 

1907/2006 které je platné od 1. června 2007 a jde o nařízení, které vyplývá z jednotlivých 

písmen zkratky REACH. [34] 

- R - registrace (Registration),  

- E - hodnocení (Evaluation),  

- A – povolování (Authorisation),  

- CH – omezování chemických látek (Resctriction of Chemical Substances).  

Cílem tohoto nařízení, je zajistit ochranu obyvatelstva a ŽP před riziky negativního 

působení všech NL používaných jak v průmyslu tak i NL používaných v běžné 

domácnosti. Nařízení se snaží díky alternativním metodám pro hodnocení rizik snížit počty 

laboratorních pokusů na zvířatech, řídit rizika vyplývající z nebezpečnosti vyráběných NL 

látek a jejich uvádění na trh. Nařízení se také snaží nahradit nejnebezpečnější látky látkami 

bezpečnějšími tak, aby zajistili co možná největší bezpečnost spotřebitelům [34]. 

Zákon č. 350/2011 sb. (chemický zákon) 

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích tzv. 

„chemický zákon“, který vstoupil v platnost 1. ledna 2012, je zákon, jenž vznikl 

v důsledku vzniku předchozích nařízení ES a slouží jako adaptace, výše uvedené evropské 

chemické legislativy, pro český právní řád. [48] 

 Mezinárodní dohoda pro přepravu nebezpečných látek ADR a RID 

Jedná se o mezinárodní dohodu, která určuje požadavky pro přepravování NL po 

silnici a železnici. Jde o požadavky pro správné balení přepravovaných NL a jejich 

značení, které jasně informuje o jakou NL se jedná. Informace nám podává ve formě 
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výstražných tabulí se symboly a číslicemi, které zařazují NL do jednotlivých tříd a 

kategorií vycházejících z fyzikálně chemických vlastností a jejich technicko 

bezpečnostních parametrů.[1]  

 ADR je evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici.  

 RID je evropská dohoda pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po 

železnici. 

Třídy a kategorie nebezpečnosti dle mezinárodní dohody ADR a (RID) 

1 výbušné látky a předměty 

2 plyny 

3 hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky) 

4.1 hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající a znecitlivěné výbušné látky 

(zápalné pevné látky) 

4.2 samozápalné látky 

4.3 látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny 

5.1 látky podporující hoření (působící oxidačně) 

5.2 organické peroxidy 

6.1 jedovaté látky  

6.2 infekční látky (látky způsobilé vyvolat nákazu) 

7 radioaktivní látky 

8 žíravé látky 

9 jiné (různé) nebezpečné látky a předměty 

 

1.3 Únik nebezpečných látek 

Jedním z nejčastějších případů kdy dochází k úniku NL, je při jejich přepravě, a 

nemusí se jednat jen o látky přepravované, ale i o látky, které se samotnou přepravou 

přímo souvisejí, např. provozní kapaliny. V případě úniku NL při dopravní nehodě, kdy 

došlo k porušení přepravního obalu NL nebo k úniku provozních kapalin, mohou ohrozit 

nejen účastníky nehody, ale také zdroje pitné vody, půdu, živý organismus a odstranění 

následků nehody je velice náročné a nákladné. [1]  
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Další z možností kdy může dojít k úniku NL, jsou havárie technologických zařízení, 

při nichž dochází většinou k úniku velkého množství kapalných či plynných NL 

s následným nebezpečím požáru nebo výbuchu. Tyto havárie jsou nebezpečné nejen pro 

zaměstnance a ŽP v místě úniku, ale také pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti těchto 

technologií. Nebezpečí hrozí i pro samotné zasahující hasiče, jelikož zásahy tohoto 

charakteru se vyznačují složitými podmínkami pro zásah a řešení těchto událostí vyžaduje 

profesionální přístup a speciální technické vybavení. Mezi hlavní příčiny havárií 

technologických zařízení patří: 

Nedokonalé zařízení 

Zařízení, které bylo nedokonale vyprojektováno a díky právě nevhodně navrženým 

materiálům a výrobním skrytým vadám, dochází na částech technologie k únavovým 

lomům či zkřehnutí materiálu a následnému porušení těsnosti a úniku NL. [1] 

Nedostatečné vyhodnocení vlastností látek a jejich technicko bezpečnostních 

parametrů  

Každá látka, ať už se jedná o surovinu nebo výchozí produkt, má své technicko 

bezpečnostní parametry, při kterých lze v případě jejich dodržení s látkou bezpečně 

nakládat. [1] 

Chyby obsluhy  

Lidský faktor nemůžeme nikdy zcela vyloučit, jelikož existuje spousta aspektů, které 

mají vliv na zaměstnance a jejich případná nesprávná rozhodnutí jako je např. stlačení 

špatného tlačítka. Mezi tyto aspekty patří např. špatné proškolení obsluhy, neznalost 

technologických postupů, velké nároky zaměstnavatelů na jejich zaměstnance apod. [1] 

Nedostatečná znalost kinetiky a mechanismu chemických reakcí 

Tato znalost souvisí především s vyhodnocováním krizových situací za nouzových 

stavů a se zvolením správných postupů vedoucích k zabránění případné havárii. [1] 

 

V následující kapitole č 1.4, je popis rizik v MSK spojený s únikem NL. Popisuji zde 

i rizika, která hrozí v silniční i železniční přepravě, jelikož únik NL z cisterny (nákladní 

nebo železniční) může mít za následek únik NL do kanalizačního potrubí vedoucího poblíž 

silniční, nebo železniční tratě. 
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1.4 Výskyt NL v MSK 

MSK s  rozlohou 5427 km
2
 leží v severovýchodní části Moravy zasahující z větší 

části do Slezska. Dělí se do 6 územních odborů (dále jen „ÚO). ÚO Bruntál, ÚO Frýdek 

Místek, ÚO Karviná, ÚO Nový Jičín, ÚO Opava a ÚO Ostrava. Svojí historií se jedná o 

průmyslový kraj, a to především díky těžbě černého uhlí, které se těžilo v Ostravsko - 

Karvinských dolech a někde se stále těží. Dále se v kraji nachází také strojírenský průmysl, 

který je zastoupen nejvíce na Ostravsku a Třinci a chemický průmysl. Všechny tyto 

průmyslové oblasti a další jiné mohou skladovat či pracovat s NL, které by mohly ohrozit 

své nejbližší okolí. 

Antropogenní riziko  

Jde o riziko vzniku větších technologických havárií, jako jsou např. hromadné 

silniční či železniční nehody, letecké havárie, nebo právě úniky NL ze stacionárních 

zařízení. [35] 

1.4.1 Únik NL ze stacionárních zařízení 

Dle zákona č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií, se provozovatelé, 

jejichž rizika odpovídají množství a druhu skladovaných NL, zařazují do skupiny A, B 

nebo do skupiny nezařazeni.[35] 

Provozovatelé zařazení do skupiny B, musí dle tohoto zákona stanovit vnitřní 

havarijní plán objektu a také zpracovat podklady pro Krajský úřad, jež ve spolupráci s HZS 

ČR stanoví zóny havarijního plánovaní, vnější havarijní plán a havarijní plán kraje, který 

slouží pro účely ochrany obyvatelstva při vzniku havárie a pro řešení těchto MU. [35] 

Do skupiny nezařazení patří provozovatelé, jejichž objekty skladují NL a nesplňují 

kritéria pro zařazení do skupiny A nebo B. Patří zde objekty jako zimní stadiony, pivovary, 

mrazírny, používající amoniak jako chladící médium v chladícím zařízení. Dále se zde 

zařazují úpravny vod a koupaliště s nebezpečím úniků chlóru a také zde patří objekty, které 

skladují ropné produkty, jako jsou např. čerpací stanice. [35] 
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Zimní stadiony se nachází ve všech ÚO MSK. K největším patří např. zimní stadion 

SAREZA v Ostravě Porubě (s množstvím amoniaku 12 t) a zimní stadion Ostravar Aréna 

ve Vítkovicích (s množstvím amoniaku 6800 kg). Další zimní stadiony v ostatních ÚO 

využívají množství amoniaku od 100 kg (např. zimní stadion v Třinci) do 5500 kg (např. 

zimní stadion Studénka).
 1

 [35]  

K dalším objektům patří pivovary, z nichž uvádím např. Pivovar Radegast, Plzeňský 

Prazdroj a.s., který využívá amoniak jako chladící médium (amoniak je vedený areálem 

v potrubí DN 200 a jeho množství v areálu je 3000kg) a Pivovar Ostravar (kde se nachází 

3770kg amoniaku).
 1

 [35]  

V areálu provozovatele BorsodChem MCHZ s.r.o., kde se skladuje největší množství 

amoniaku, se nachází 9 ležatých zásobníků s množstvím amoniaku 450t (množství 

amoniaku v jednom zásobníku je 50t), do kterých je amoniak přiváděn potrubím z místa 

stáčení, kde se může nacházet až 20 železničních cisteren.
1
[35]  

Dalšími objekty s rizikem úniku NL jsou areály provozovatele Ostravské vodárny a 

kanalizace, a.s., kde je riziko úniku většího množství chlóru z tlakových lahví. Jedná se o 

vodárny: [35]  

- Nová Ves (250kg chlóru při maximálním počtu 8 tlakových lahví),
 1

 

- Bělský les (130kg chlóru při maximálním počtu 2 tlakových lahví),
 1

 

- Stará Bělá (195kg chlóru při maximálním počtu 3 tlakových lahví),
 1

 

- Ostrava Bártovice „Důlňák“ (130kg chlóru při maximálním počtu 2 tlakových 

lahví),
 1
 

- Ostrava Bártovice „Ještěrka“ (130kg chlóru při maximálním počtu 2 tlakových 

lahví).
 1
 

Dalšími objekty s rizikem úniku chlóru jsou koupaliště, kryté bazény a další úpravny 

vod. Neméně důležitým objektem s rizikem úniku chlóru je provozovatel Bochemie, a.s. 

[35]  

Rizikovým objektem je také provozovatel Čepro, a.s., kde se nachází 10 nadzemních 

zásobníků s hořlavými kapalinami (pohonné hmoty), které jsou navzájem propojeny 

potrubím a hrozí vznik louže po úniku z potrubí o ploše 300m
2
 a hloubce 1cm.

 1
 [35]  
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Ve většině městských částí se nachází také široká síť čerpacích stanic, s rizikem 

úniku pohonných hmot. [35] 

Ve všech zmíněných oblastech může dojít k úniku NL z potrubí nebo ze 

souvisejících částí zařízení, které naopak mohou následně ohrožovat např. potrubí 

kanalizační. 

1)
Pozn.: Uváděné množství NL u výše zmíněných provozovatelů jsem převzal 

z posledních aktualizací havarijních karet dostupných u HZS MSK. 

1.4.2 Únik NL z mobilních zařízení 

Vzhledem k riziku úniku NL při přepravě a následnému jejich úniku do kanalizační 

sítě, nebo odvodňovacího potrubí vedoucího pod pozemní komunikací, popisuji i možná 

rizika při přepravě po silnici a železnici. [35] 

 

Únik NL při přepravě po železnici 

K provozovatelům jako je např. BorsodChem MCHZ s.r.o. se dováží amoniak po 

železnici kde je velmi často využívána i síť E40 a E65, jež prochází územím MSK. Při 

vedení železniční sítě se na trase nacházejí určité části, jako mimoúrovňové mosty, 

železniční tunely, jako např. v Jablunkově, které mohou mít při vzniku mimořádné události 

stěžejní význam. [35] 

 

Únik NL při přepravě po silnici 

Neméně důležitou složkou dopravního systému využívanou pro přepravu NL po 

Evropě je silniční doprava. Vzhledem k rizikovosti jsou převážně využívány hlavní tahy, 

k jakým patří dálniční tah D1, mezinárodní silnice procházející mezi jednotlivými okresy 

MSK I/11 – E75, I/48 – E462, I/48 – E462, dále pak úseky dálniční komunikační zátěže, 

např. Rudná – Hrušov s přemostěním Odry v Ostravě (včetně části Svinovské mosty) a 

obousměrný Klímkovický tunel v délce 1080 m. Nelze opomenout z hlediska přepravy NL 

a dlouhých dojezdových časů složek IZS také hraniční přechody, jakým může být např. 

přechod Bartultovice v okrese Bruntál. [35] 
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1.5 Nebezpečné látky v MSK 

Zde si popíšeme nejčastěji se vyskytující NL na území MSK, které představují 

potencionální riziko pro obyvatelstvo a ŽP. 

1.5.1 Amoniak 

Z kapitoly č. 1.4 jsme zjistili, že vysoké potencionální riziko tvoří amoniak, který se 

využívá jako chladící médium pro různá zařízení. V plynné fázi se nejčastěji vyskytuje 

v tlakových nádobách při tlaku 0,86 Mpa a nebo rozpuštěný v kapalině (25% čpavková 

voda) např. v plastových kontejnerech, sudech, nebo silničních či železničních 

cisternách.[3] 

Jedná se o zkapalněný plyn klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro ŽP. 

V případě jeho úniku je charakterizován typickým zápachem a při jeho vdechnutí velice 

dráždí dýchací cesty, kdy může dojít až k otoku plic, při kontaktu z kůží způsobuje její 

poleptání. [35] 

V bezprostřední blízkosti úniku se chová jako plyn těžší než vzduch, který se šíří při 

zemi a vytváří bílý mrak. Na obrázku č. 1 můžeme vidět bezpečnostní značení o 

nebezpečnosti a přítomnosti amoniaku dle ADR a CLP. [35] 

 

 
Obrázek č. 1: Amoniak [34] 

 

1.5.2 Chlór 

Další často se vyskytující NL je chlór, který je nezbytný pro úpravu a dezinfekci 

pitné vody nacházející se ve všech vodárenských zařízeních a bazénových centrech. Jeho 

využití je i při výrobě textilií, PVC, rozpouštědel a k bělení celulózy. [35] 

Jde o nažloutlý zkapalněný plyn klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro ŽP. Je 

dráždivý pro dýchací cesty a může dojít k otoku plic. Při kontaktu s kůží dochází k jejímu 
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poleptáni. Na obrázku č. 2 můžeme vidět bezpečnostní značení dle ADR a CLP o 

nebezpečnosti a přítomnosti chlóru. [35] 

 

 
Obrázek č. 2: Chlór [34] 

 

1.5.3 Pohonné hmoty 

Jedná se o směsi kapalných uhlovodíků využívajících se jako palivo nejen v dopravě. 

Jejich výpary mohou tvořit nebezpečné výbušné koncentrace. [35] 

 Benzín – vysoce hořlavá a snadno vznětlivá kapalina, toxická pro životní 

prostředí, která může vyvolat rakovinu. Jelikož je lehčí než voda, při úniku plave 

na vodní hladině. 

 Nafta -  hořlavá kapalina, toxická pro životní prostředí a stejně jako benzín je lehčí 

než voda a může vyvolat rakovinu. 

Na obrázku č. 3 a č. 4 můžeme vidět bezpečnostní značení dle ADR a CLP o 

nebezpečnosti a jejich přítomnosti. [35] 

 

 
Obrázek č. 3: Benzín [34] 

 

 
Obrázek č. 4: Nafta [34] 
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1.6 Diskuze 

Vzhlede k rizikům spojených s únikem NL z potrubí a úniku NL do potrubí jako je 

např. kanalizační síť, odvodňovací potrubí pod komunikací apod., se v další části mé práce 

budu zabývat nejen zamezením úniku z potrubí ale rovněž i do něj.   
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2 Metodika zásahů s přítomností nebezpečných látek 

Při zásahu s výskytem NL postupují jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) 

velice obezřetně, jelikož špatným postupem a nesprávným vyhodnocením situace může 

dojít k větším škodám různého charakteru, ke zbytečnému ohrožení na životech 

zasahujících hasičů, případně zachraňovaných osob. K tomu, aby rizika ohrožení a 

následky byly sníženy na minimum, postupují JPO podle taktických postupů jednotlivých 

metodických listů Bojového řádu požární ochrany vydaného pokynem Generálního ředitele 

HZS ČR dále jen „bojový řád“. Nebezpečným látkám se v bojovém řádu věnují metodické 

listy řady „L“, kde jsou obecně popsány úkoly a postupy činností při zásahu na NL. [3]  

Jednotlivé postupy a činnosti závisí mimo jiné na úrovni vybavenosti technickými a 

ochrannými prostředky jednotlivých JPO a jejich předurčeností k určitým typům zásahů 

viz kapitola 2.1. JPO jsou rozděleny podle plošného pokrytí nasazení sil a prostředků v 

rámci území ČR tak, aby zajistily garantovanou základní pomoc při řešení MU a ochranu 

obyvatel. [7] 

V případě úniku NL u vybraných provozovatelů, viz kapitola 1.4, mají JPO k 

dispozici havarijní karty, zhotovené na základě analýzy rizik, v nichž jsou popsány 

jednotlivé typové scénáře událostí, ke kterým může v jejich areálu docházet a také jsou 

popsány jednotlivé postupy jak tyto MU řešit při spolupráci s ostatními složkami IZS. 

Abychom lépe pochopili zásahy na NL, tak v první části této kapitoly se budeme 

zabývat koncepcí vybavování JPO prostředky pro tyto typy událostí. Popíšeme si, jak se 

jednotlivé JPO dělí dle své předurčenosti, a jejich dislokace v rámci ČR a MSK. 

Dále bude popsán obecný postup při zásahu na jednotlivé druhy úniků, pro které jsou 

charakterizovány metodické postupy bojovým řádem a ze kterých vyplývá potřebné 

vybavení pro tyto typy zásahů. 

 

2.1 Koncepce vybavení jednotek HZS ČR 

Vybavení stanic HZS ČR se liší podle předurčenosti a předpokládané činnosti u 

jednotlivých zásahů. Pro zásahy s výskytem NL jsou zařazeny do plošného pokrytí 

rozmístění sil a prostředků jednotky, které jsou svým speciálním technickým vybavením a 
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potřebným počtem hasičů schopny provádět ZaLP. Jednotky, jež jsou dostatečně vybaveny 

a určeny řešit tyto MU, nazýváme tzv. „opěrnými body“. Svou specializací a speciálním 

technickým vybavením, se „opěrné body“ rozdělují. [5] 

- Opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek 

- Opěrný bod pro rozšířenou detekci nebezpečných látek 

- Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva 

- Opěrný bod pro olejové havárie 

2.1.1 Opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek 

Jedná se o jednotky předurčené k likvidaci MU s výskytem NL a označují se jako 

„opěrné body“ typu „O“. Na území ČR je celkem 12 jednotek tohoto typu, které jsou 

dislokovány podle plošného pokrytí do jednotlivých krajů HZS ČR. Nacházejí se na 

stanicích Praha - Petřiny, Praha - Strašnice, České Budějovice, Plzeň - Košutka, Chemické 

závody Sokolov, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Jihlava, Brno - Lidická, Olomouc, 

Ostrava - Zábřeh a Zlín. [5]  

Jednotky jsou vybaveny speciálními technickými prostředky, pomocí nichž jsou 

schopny provádět činnosti jako zamezení nebo odstranění NL, odběr vzorků, práce 

s velkým objemem NL a monitorování šíření NL na místě zásahu. [5] 

2.1.2 Opěrný bod pro rozšířenou detekci nebezpečných látek 

Tvoří je chemické laboratoře HZS ČR a výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí. 

Laboratoře jsou vybaveny stacionárními laboratořemi, se schopností analyzovat odebrané 

vzorky z místa zásahu. Těmito odbornými pracovišti jsou, chemická laboratoř HZS 

Plzeňského kraje v Třemošné u Plzně, chemická laboratoř HZS Středočeského kraje 

v Kamenici, chemická laboratoř HZS Jihomoravského kraje v Tišnově, chemická laboratoř 

HZS MSK kraje Frenštát pod Radhoštěm a chemická laboratoř institutu ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč. [5] 

Tyto laboratoře doplňují výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí, mající předpoklady 

orientačně analyzovat vzorky přímo na místě zásahu. Výjezdová skupina HZS hl. m. 

Prahy, HZS Ústí nad Labem a HZS Jihočeského kraje. [5] 
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2.1.3 Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva 

Na těchto opěrných bodech se nacházejí mobilní dekontaminační pracoviště, která 

slouží k dekontaminaci techniky při větších MU, nebo pro dekontaminaci většího počtu 

obyvatel např. při výskytu infekčního onemocnění. Dekontaminační pracoviště jsou 

rozmístěna v rámci jednotlivých HZS krajů ČR. [5]  

2.1.4 Opěrný bod pro olejové havárie 

Zde se nachází technika, sloužící pro likvidaci olejových havárií, rozmístěna v rámci 

jednotlivých HZS krajů. V MSK se nachází olejový separátor na stanici Ostrava - 

Zábřeh.[5] 

2.2 Koncepce vybavení jednotek HZS MSK 

Od roku 2000 má HZS MSK nastavenou koncepci pro řešení MU s výskytem NL, 

která spočívá v „jednotném“ vybavování určitých typů technik rozdělených v rámci 

plošného pokrytí sil a prostředků na jednotlivé stanice MSK. Jako opěrný bod pro likvidaci 

havárií nebezpečných látek, viz kapitola 2.1.1, slouží centrální stanice HZS MSK Ostrava -

Zábřeh, viz kapitola 2.2.3. Ostatní jednotky, v rámci plošného pokrytí MSK dělíme dle 

jejich úrovně speciálního technického vybavení na zásahy s výskytem NL, na jednotky 

základní „Z“, viz kapitola 2.2.1 a jednotky střední „S“ viz kapitola 2.2.2. Na obrázku č. 5 

můžeme vidět systém rozdělení jednotlivých jednotek HZS v MSK. [31] 
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Obrázek č. 5: Mapa MSK s rozmístěním sil a prostředků pro zdolávání chemických havárií 

[31] 

 

2.2.1 Základní jednotka HZS MSK – „Z“ 

Mezi základní jednotky MSK patří pobočné stanice typu P1 až P4, které jsou na 

obrázku č. 5 vyznačeny zelenou barvou. Na těchto stanicích je vybavení, pro MU 

s výskytem NL, uloženo na prvovýjezdových a druhovýjezdových vozidlech, viz kapitola 

5.1.1. Vybavení na vozidlech pro tyto MU je koncepčně shodné v celém MSK a jedná se o 

základní vybavení, umožňující jednotce na místě MU vykonat „prvořadá opatření“ do 

příjezdu střední, či opěrné jednotky. Podle jednotlivých ÚO patří mezi základní jednotky 

stanice. [31] 

ÚO Bruntál 

- Hasičská stanice Krnov „Z“ 

- Hasičská stanice Rýmařov „Z“ 
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ÚO Frýdek - Místek 

- Hasičská stanice Třinec „Z“ 

- Hasičská stanice Nošovice „Z“ 

ÚO Karviná 

- Hasičská stanice Bohumín „Z“ 

- Hasičská stanice Český Těšín „Z“ 

- Hasičská stanice Havířov „Z“ 

- Hasičská stanice Orlová „Z“ 

ÚO Nový Jičín 

- Hasičská stanice Bílovec „Z“ 

ÚO Ostrava 

- Hasičská stanice Ostrava Fifejdy „Z“ 

- Hasičská stanice Ostrava Poruba „Z“ 

- Hasičská stanice Ostrava Jih „Z“ 

- Hasičská stanice Ostrava Slezská „Z“ 

- Hasičská stanice Ostrava Přívoz „Z“  

2.2.2 Střední jednotka HZS MSK – „S“ 

Středními jednotkami pro řešení MÚ s výskytem NL jsou centrální stanice 

jednotlivých ÚO. Jedná se o stanice Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a 

Opava. Oproti základním jednotkám, jsou navíc vybaveny chemickými automobily, 

disponujícími speciálními technickými prostředky, pro řešení MU s únikem NL. [31] 

Pomocí vybavení na chemickém automobilu jsou jednotky schopny provádět po 

zajištění „prvořadých opatření“ následné složitější činnosti. Přečerpávání, jímání a sorpci 

NL, popřípadě provizorní zamezení úniku. Dále umožňují jejich přesnější detekci a odběr 

vzorků, jak ve skupenství pevném, tak kapalném i plynném. Vybavení je podrobněji 

popsáno v kapitole 5.1.2 [31] 

2.2.3 Opěrná jednotka HZS MSK – „O“ 

Touto jednotkou v MSK, je centrální stanice ÚO Ostrava, stanice Ostrava - Zábřeh. 

Je vybavena základními prostředky umístěnými na prvovýjezdových vozidlech, dále 
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chemickým automobilem stejně jako střední jednotky, viz kapitola 2.2.2 a navíc speciálním 

technickým chemickým kontejnerem, který má rozšířenou výbavu prostředků pro řešení 

MU s výskytem NL oproti chemickému automobilu středních jednotek. Vybavení je 

podrobněji popsáno v kapitole 5.1.3. [31] 

2.2.4 Chemická laboratoř HZS MSK 

Jedná se chemicko – toxikologické pracoviště poskytující odbornou pomoc při MU 

s únikem NL a slouží jako opěrný bod pro rozšířenou detekci NL, kde pracují vysoce 

kvalifikovaní příslušníci s chemickým vysokoškolským vzděláním a vysokou úrovní 

vybavenosti pro detekci  NL. Ve své výbavě mají mobilní výjezdovou laboratoř, která je 

schopna odebírat vzorky a orientačně je analyzovat přímo na místě zásahu. Toto speciální 

pracoviště se nachází ve Frenštátu pod Radhoštěm. [31] 

2.3 Obecný postup při zásahu s výskytem NL 

V případě jakékoliv MU, je prioritním úkolem jednotek záchrana osob, stabilizace 

nebezpečné situace a minimalizování dalších škod. Bojovým řádem je stanoven obecný 

postup při MU s výskytem NL, od kterého se odvíjí další postupy podle charakteru NL a 

druhu MU. [3] 

2.3.1 Příjezd na místo události 

Jednotka, která přijede na místo události jako první, většinou se jedná o jednotku 

základní, viz kapitola 2.2.1, musí dbát na svoji ochranu, tzn. přijet k místu události po 

směru větru a dostatečné vzdálenosti, aby nebyla přímo ohrožena MU. Jejím úkolem je 

zajistit tzv. „prvořadá opatření“ do příjezdu předurčených jednotek. [3]  

Jedná se o zjištění informací o nebezpečné látce, zhodnocení její nebezpečnosti a 

provedení kroků k případné bezprostřední záchraně ohrožených osob. Dalším z opatření je 

vytvořit protipožární ochranu (pomocí 3 proudů - voda, pěna, prášek) a organizační zóny, 

kterými se uzavře a zajistí místo MU. Jedná se o vytvoření minimálně těchto zón: [3] 

- nebezpečná zóna, 

- zóna ohrožení, 

- vnější zóna. 
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Nebezpečná zóna 

Nebezpečná zóna, dále jen „NZ“, se rozumí vymezení oblasti, kde může hrozit přímé 

ohrožení zasahujících. Vzdálenost této zóny se určuje podle charakteru NL a její 

nebezpečných vlastností. [3] 

Zóna ohrožení  

Zóna, do níž se může za určitých podmínek šířit NL, např. povětrnostními vlivy. 

V této zóně je potřeba provést evakuaci osob a také opatření, která zabrání šíření NL do 

této zóny. [3] 

Vnější zóna  

Zóna, kde se soustředí veškerá technika JPO a další složky IZS spolupracující na 

řešení MU. V této zóně se vytváří týlový prostor, nástupní prostor a dekontaminační 

pracoviště, které je umístěno na hranici NZ. [3] 

2.3.2 Příjezd předurčených jednotek 

Předurčené jednotky jsou vybaveny speciálními technickými prostředky, se kterými 

lze řešit MU většího rozsahu. Před vstupem jednotky do NZ, minimálně se jedná o skupinu 

2 hasičů, se musí provést následující opatření. [3] 

- Vytvoření dekontaminačního pracoviště na hranici NZ a vnější zóny. 

- Vybavit jednotky speciálními ochrannými a pracovními prostředky podle 

charakteru NL. 

- Vytvořit skupinu, která zajišťuje zasahující v NZ 

V případě úniku NL s následným ohrožením obyvatelstva je nutné informovat 

veřejnost o úniku NL a jejich předpokládaných účincích na zdraví a také informovat 

provozovatele, které by tento únik mohl ohrožovat.  Jedná se např. o čističky odpadních 

vod při úniku NL do kanalizace, nebo Českou inspekci životního prostředí při úniku NL do 

půdy či vodního zdroje. [3] 

2.3.3 Činnost v nebezpečné zóně 

Činnosti zasahujících v NZ se odvíjí od druhu a charakteru NL. Odvíjí se také i od 

skutečnosti, jestli došlo v důsledku úniku NL k požáru, nebo se jedná jen o únik samotný. 

V následující kapitole jsou popsány činnosti při úniku vybraných NL. [3] 
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V Bojovém řádu, jsou kromě obecného postupu také konkretizovány postupy při 

úniku vybraných NL, které se ve větším množství nacházejí také v MSK, viz kapitola 1.4. 

Jedná se o případné úniky amoniaku a chlóru, kterým se bojový řád samostatně věnuje. 

2.3.4 Únik amoniaku 

V obecném postupu bylo popsáno stanovení NZ podle charakteru NL. U amoniaku je 

doporučeno stanovit tuto zónu předběžně 30 m od místa zdroje úniku a její přesnější určení 

je na úrovni změřené koncentrace 50 ppm. Podle zjištěných informací o množství uniklého 

amoniaku se jednotky, určené pro nasazení do NZ, vybaví ochrannými prostředky. 

V tabulce č. 1 je doporučená úroveň ochrany dle naměřené koncentrace. [3] 

 

Tabulka č. 1: Doporučné ochranné prostředky podle naměřené koncentrace Amoniaku[3] 

Koncentrace amoniaku (ppm) Doporučené ochranné prostředky 

50 – 500 

Izolační dýchací přístroj a zásahový 

oděv (možno použít i filtrační 

dýchací přístroj) 

500 - 5000 
Izolační dýchací přístroj a 

nepřetlakový protichemický oděv 

nad 5000 
Izolační dýchací přístroj a 

přetlakový protichemický oděv 

 

Úkolem nasazené jednotky v NZ je zamezit úniku pomocí dostupných prostředků, 

aby se co možná nejvíc omezilo množství uniklé látky. To se provádí pomocí 

pneumatických těsnících prostředků, klínu, tmelů apod. [3] 

V případě úniku plynného amoniaku do ovzduší se musí provést jeho zachycení, 

jelikož vlivem povětrnostních podmínek se může velice rychle šířit mimo NZ. Směr, 

kterým se může oblak amoniaku šířit, je zónou ohrožení viz kapitola 2.3.1. Při úniku 

plynného amoniaku se jeho zachycení provádí zkrápěním vodním roztříštěným proudem. 

Ten se používá i pro preventivní ochranu kolem místa úniku např. při úniku amoniaku z 

železniční cisterny nebo také se jim skrápí vstupní otvory do uzavřeného prostoru, kde 

k tomuto úniku došlo. [3] 

Vzhledem k tomu, že se amoniak může chovat jako plyn těžší než vzduch, hrozí jeho 

rozšíření i do níže položených prostor a kanalizačních vpustí. Zde se může šířit i tzv. 
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„čpavková voda“ která vzniká při skrápění amoniakového mraku. Proto je nutné také dbát 

na utěsnění těchto níže položených míst. [3] 

2.3.5 Únik chlóru 

V případě úniku chlóru je hranice předběžné NZ 30 m od místa zdroje úniku a její 

upřesněná hranice je na úrovni koncentrace 1 ppm. Doporučené ochranné prostředky se 

stanovují podle množství naměřené koncentrace, jako při úniku amoniaku. [3] 

Činnosti při úniku této látky jsou obdobné, jako v případě amoniaku viz kapitola 

2.3.4. Musí se zamezit pomocí dostupných prostředků úniku plynného i kapalného 

skupenství do níže položených prostor, kanálových vpustí apod. Pro zamezení úniku 

plynného chlóru do okolí se stejně jako v případě amoniaku využívá roztříštěného vodního 

proudu. Jelikož je chlór rozpustný ve vodě a s vodou vytváří velmi kyselý roztok, musí se 

měřit jeho hodnota PH a neutralizace se provádí uhličitanem sodným. Neutralizovaný 

roztok se může odčerpávat do předem připravených nádob, nebo se po konzultaci se 

správcem kanalizační sítě odvádět kanalizací. [3] 

2.3.6 Únik ropných produktů 

K nejčastějším MU s přítomností NL jsou úniky ropných produktů, které se dostávají 

mimo kontrolu převážně při dopravních nehodách. Může dojít k úniku malého množství 

ropné látky, např. při dopravní nehodě osobního automobilu, avšak nebezpečnějším 

případem jsou úniky ropných produktů z nádrží nákladních automobilů anebo jejich 

přepravních cisteren. Tyto ropné produkty mohou při úniku většího množství vytvářet 

nebezpečné výbušné koncentrace, proto se musí potupovat podle obecných postupů na NL. 

Po provedení průzkumu popsaného v obecném postupu, viz kapitola 2.3, je nutno dle 

množství uniklé látky a její výbušné koncentrace, stanovit zóny s charakteristickým 

nebezpečím. Podle předpokládaného nebezpečí je nutno zasahující jednotky vybavit 

potřebnými prostředky pro zajištění jejich ochrany a řešení MU, tzn. používat ochranné 

osobní prostředky, nejiskřivé nářadí a přetlakovou ventilaci, pro vytvoření požární a proti 

výbuchové ochrany. Úkolem jednotek při zásahu je omezit rizika vyvolaných MU, avšak 

není povinností ji likvidovat v celém rozsahu. Důležité je zajištění zdroje úniku pomocí 

dostupných prostředků a omezit další šíření NL, např. do vodního zdroje a kanalizace. 
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Pomocí speciálních čerpadel a příslušenství, je po utěsnění zdroje úniku, možné látku 

z poškozených obalů přečerpat. [3] 

2.4 Únik NL z potrubí 

Potrubí jako takové nelze vnímat jen jako vedení pro určitý druh látky, ale ve většině 

případů bývá součástí různých stacionárních a mobilních zařízení. Dále se za potrubí 

považují kanalizace a odvodňovací potrubí, které vedou např. pod pozemní komunikací. 

Obecně únik samotný, může vzniknout přímo na daném potrubí, kdy dochází k narušení 

jeho povrchu, např. vlivem koroze nebo působením vnějšího vlivu dojde k úplnému 

přerušení potrubí a k úniku NL z jeho vnitřního prostoru (vyústění). K tomuto úniku může 

dojít např. i při dopravní nehodě, automobilové nebo železniční cisterny, kdy se jejím 

vlivem poruší ventil přečerpávacího potrubí. Úniky z těchto mobilních zařízení mohou 

ohrozit právě potrubí v jejich blízkosti. Například při úniku NL v blízkosti odvodňovacího 

potrubí, vedoucího pod pozemní komunikací, se mohou NL dále šířit do vodního toku, 

nebo na druhou stranu pozemní komunikace, kde může dojít k narušení ŽP. 

2.5 Rozsah prostředků 

Vybavení předurčených jednotek pro zásahy na NL by mělo odpovídat jejich 

činnosti, které byly popsány v kapitole 2.1. Měly by být schopny provést zajištění místa 

události, tzn. pomocí měřících prostředků detekovat NL a vytvořit podle charakteru NL 

jednotlivé zóny, viz kapitola 2.3.1. Vzhledem k nebezpečnosti látek musí být jednotky 

vybaveny ochrannými prostředky, prostředky pro dekontaminaci a prostředky pro zajištění 

požární a protivýbuchové ochrany. V neposlední řadě prostředky pro zamezení úniku NL a 

jejich přečerpávání do náhradních obalů. Vybavení předurčených jednotek pro zásahy na 

NL je popsáno v kapitole 5.   

Vzhledem k předchozí kapitole 2.4, by měly být tyto předurčené jednotky vybaveny 

těsnícími prostředky pro zamezení a šíření NL nejen z potrubí, ale i do potrubí, a schopny 

účinně zamezit únikům z povrchu potrubí nebo jejich vyústění. Také prostředky pro 

zamezení úniku NL do kanalizace a odvodňovacího potrubí, nebo případně z něj.  

Pro zamezení úniku NL z potrubí, resp. do potrubí, slouží JPO právě speciální 

pneumatické těsnící prostředky, viz kapitola 4.  
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3 Statistická analýza zásahů s únikem NL 

V průběhu let od roku 2002 do roku 2016 se celkově zvýšil počet NL, vyskytujících 

se na území ČR nebo přes ČR převážených, a tím samozřejmě vzrostlo riziko vzniku 

událostí s těmito NL. V této kapitole jsem se snažil provést statistickou analýzu zásahu 

s přítomností NL během poslední 15 let. Údaje jsem získal ze statistických ročenek 

vydaných Generálním ředitelstvím HZS ČR a zvlášť vydaných statistických ročenek HZS 

MSK. Nejdříve posuzuji poměr jednotlivých typů událostí na celém území ČR a dále pak 

přímo události s přítomností NL rozdělené v rámci jednotlivých krajů ČR. Jelikož je má 

práce zaměřená především na vybavenost jednotek v MSK, tak jsou zde porovnány i údaje 

o událostech s přítomností NL v rámci jednotlivých ÚO MSK. 

3.1 Poměr jednotlivých typů událostí na území ČR 

Za posledních 15 let bylo zaznamenáno přes cca 1,5 miliónu mimořádných událostí 

různého typu, které museli řešit JPO na území ČR. Podle charakteru je dělíme na 

mimořádné události typu: [22] 

- Požár – každé nežádoucí hoření, při kterém byly osoby nebo zvířata bezprostředně 

ohroženy či usmrceny nebo došlo ke škodám na majetku. 

- Dopravní nehoda (dále jen „DN“) - mimořádná událost, při níž došlo ke kolizi 

dopravního prostředku a je potřeba provést záchranné a likvidační práce. Mezi tyto 

zásahy patří i úklid vozovky po úniku provozních kapalin v důsledku dopravní nehody. 

(Požár způsobený dopravní nehodou se posuzuje jako požár.)   

- Únik nebezpečné látky – mimořádná událost spojená s nežádoucím uvolněním NL 

během její výroby, dopravy či manipulace. Patří zde i únik ropných produktů 

neposouzených jako dopravní nehoda.   

- Technické zásahy – mimořádná událost vedoucí k odstranění nebezpečných stavů, 

záchraně osob a zvířat, a další zásahy technického charakteru.  

- Ostatní události – mimořádné události nezařazené svým charakterem do ostatních typů 

událostí. Mohou to být události jako např. převoz pacienta, monitoring vodních toků, 

kontrola sjízdnosti komunikace apod. 

- Planý poplach - mimořádné události, při kterých došlo k povolání JPO a tyto události 

se nepotvrdily. 
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V následujícím obrázku č. 6 můžeme vidět procentuální rozdělení mimořádných 

událostí na území ČR, které řešily JPO v období od roku 2002 až do roku 2016. Z grafu je 

patrné, že skoro polovinu událostí (48%) zaujímají mimořádné události technického 

charakteru. Dále můžeme sledovat přibližně stejný poměr řešených událostí typu požár a 

dopravní nehody. Událostí typu požár bylo 19% a typu dopravní nehody také 19%. Plané 

poplachy, při kterých byly povolány JPO, tvoří 8% zásahů. Počet mimořádných událostí 

typu ostatní je pod 1%. Únik NL v porovnání s ostatními typy událostí tvoří 6%. 

V následující kapitole je počet událostí s únikem NL rozdělen podle jednotlivých krajů ČR. 

 

 

Obrázek č. 6: Graf - Poměr jednotlivých typů událostí na území ČR v letech 2002 - 2016  
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3.2 Počet událostí s únikem NL během posledních 15 let na území ČR 

V předchozí kapitole byly porovnány různé typy mimořádných událostí, a bylo 

zjištěno, kolik procent z celku tvoří události s únikem NL. Na obrázku č. 7 jsou rozděleny 

události s únikem NL podle jednotlivých krajů ČR, na úniky nebezpečných chemických 

látek a na úniky ropných produktů. Můžeme sledovat vyšší počet úniků ropných produktů 

oproti únikům chemických látek. V MSK kraji můžeme sledovat oproti jiným krajům 

nejvyšší počet událostí s únikem nebezpečných chemických látek.  

Dále je znázorněn na obrázku č. 8 poměr událostí s únikem NL na území MSK 

během let 2002 až 2016. Jsou rozděleny do dvou kategorií. Události s únikem 

nebezpečných chemických látek a události s únikem ropných produktů. V roce 2015 

můžeme sledovat nejnižší počet událostí s únikem ropných produktů, ale zároveň nejvyšší 

počet událostí s únikem chemických látek. Celkový počet událostí s únikem ropných 

produktů má pomalou sestupnou tendenci. V roce 2002 a 2003 se jednalo o 462 a 489 

událostí, a v roce 2015 a 2016 o 306 a 312 událostí. Úniky nebezpečných chemických látek 

mají kolísavou tendenci, ale postupem času se jejich počet zvyšuje oproti únikům ropných 

látek, které se naopak snižují. 
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Obrázek č. 7: Graf - Počet událostí s únikem NL v jednotlivých krajích v letech 2002 – 2016 
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Obrázek č. 8: Graf - Počet událostí s únikem NL v MSK v letech 2002 – 2016 
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3.3 Události s únikem NL v rámci jednotlivých ÚO MSK 

Ze statistických ročenek vydaných HZS MSK jsem získal informace o událostech 

s únikem NL na území MSK. V rámci jednotlivých ÚO MSK jsem rozdělil počet událostí 

podle charakteru úniku od roku 2007 až po rok 2016. Jedná se o úniky plynu a aerosolu, 

úniky kapalin (mimo ropné produkty), úniky ropných produktů, úniky pevných látek a 

ostatní.  

Jak můžeme vidět na obrázku č. 9, nejčastěji dochází k úniku ropných produktů, kdy 

se jedná převážně o úniky z automobilů, které nejsou posouzeny jako úniky v důsledku 

dopravní nehody. V Ostravě oproti ostatním ÚO je přibližně o polovinu víc těchto úniků, 

což vyplývá z výskytu většího počtu dopravních prostředků. Úniky plynu/aerosolu jsou 

druhou nejčastější událostí s únikem NL. 

 

 

Obrázek č. 9: Graf - Počet událostí s únikem NL v rámci jednotlivých ÚO MSK za rok 

2007 – 2016  
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3.4 Statistika výjezdů předurčených jednotek na zásahy s NL 

Jelikož se nevedou statistiky úniků NL z potrubí a ani použití pneumatických 

těsnících prostředků při zásahu, provedl jsem statistickou analýzu výjezdů jednotlivých 

chemických automobilů středních jednotek ÚO HZS MSK a chemického kontejneru 

opěrné jednotky. Jedná se o údaje z výpisu událostí těchto vozů za období mezi lety 2005 – 

2016. V tabulce č. 2 můžeme vidět rozdělení událostí do 3 částí. V první části je celkový 

počet událostí posouzených jako úniky NL, mezi které patří DN posouzené jako únik NL, 

únik plynu/aerosolu, únik kapalin, únik ostatních látek a další události (únik pevných látek, 

plané poplachy, apod.). Dále jsem do tabulky zařadil události posouzené jako DN, u 

kterých byla tato technika přítomna, jelikož může dojít k úniku provozních kapalin do 

kanalizace nebo ŽP v důsledku DN, a je potřeba provést opatření k jejímu zamezení nebo 

odstranění. Poslední částí je celkový počet všech událostí, u kterých byla tato výjezdová 

technika za posledních 11 let přítomna.  

Zjistil jsem, že přibližně 1/3 událostí z celkového počtu všech zásahů, na kterých se 

podílí jednotlivé chemické automobily a chemický kontejner, tvoří zásahy posouzené jako 

únik NL, při kterých mohlo dojít k zamezení úniku látky z potrubí, nebo do potrubí. Další 

2/3 tvoří právě DN a další technické zásahy, při kterých byla potřebná tato technika. 

Tabulka č. 2: Události MSK za rok  2005 - 2016, při kterých bylo potřeba 

chemického automobilu a technického kontejneru. 

Typ události 

ÚO 

Bruntál 

ÚO 

Frýdek-

Místek 

ÚO 

Karviná 

ÚO 

Nový 

Jičín 

ÚO 

Opava 
ÚO Ostrava 

Technický automobil chemický 
Chemický 

kontejner 

DN posouzená jako únik NL 8 9 3 7 5 3 2 

Únik plynu/aerosolu 47 51 80 27 45 12 13 

Únik kapaliny (mimo rop. 

prod.) 
15 21 27 18 26 28 6 

Únik ropných produktů 114 73 68 87 71 56 2 

Únik nebezpečné chem. látky 

(ostatní, včetně jiné než 

chem.) 

17 19 25 20 19 14 5 

Celkem událostí s únikem 

NL 
201 173 203 159 166 113 28 

DN 124 147 92 144 125 38 5 

Celkový počet událostí  473 521 573 426 476 481 52 
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3.5 Příklady zabránění úniku NL 

3.5.1 Únik nafty do potoka 

Jednotky HZS Zlínského kraje obdržely hlášení o úniku nafty v zemědělské farmě 

v Tlumačově. Přes dešťovou kanalizaci unikala nafta do místního potoka Hlavnička, 

z blízké neveřejné čerpací stanice. Tento vodní tok se vléval do potoka Mojena, který se 

nacházel  v I. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. V blízkosti úniku byla 

instalována do potoka norná stěna, pro zachycení uniklé látky v potoce a vodní hladina 

zasypána sorbentem. Průzkumem byl zjištěn další únik a tak byly instalovány další dvě 

norné stěny. Po příjezdu chemického kontejneru z požární stanice Kroměříž jednotky 

provedly utěsnění vyústění potrubí, aby se zamezilo dalšímu úniku NL do potoka. Na 

obrázku č. 10, můžeme vidět utěsněné kanalizační potrubí. Celkový únik nafty byl 

odhadován na 100 l. [40] 

 

 
Obrázek č. 10: Zamezení úniku nafty do potoka pomocí pneumatické těsnící 

ucpávky[40] 

 

3.5.2 Únik z bioplynové stanice 

Dvě jednotky hasičů byly povolány k poškozenému kohoutu na potrubí, bioplynové 

stanice v Bělé na Semilsku. K prasknutí došlo z důvodu vysokých mrazů a hrozil únik 

kapalného separátu, tzv. fugátu z nádrže. Nejdříve bylo nutné zamezit průtoku látky 

ventilem a proto v potrubí pod stálým tlakem a v protichemických oblecích hasiči 

instalovali pneumatickou ucpávku na místo úniku. Teprve posléze mohli hasiči vyměnit 

ventil za nový, což jim zabralo zhruba hodinu, ale bylo zabráněno větším škodám. Nádrž 

na 5000 kubíků byla totiž naplněna z jedné třetiny.[38] 
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3.5.3 Únik chlóru 

Pět vozidel HZS MSK zasahovalo v úpravně vody Ostravských vodáren a kanalizací 

v areálu Nové Vsi při simulovaném úniku chloru z tlakové láhve. Hasiči si vyzkoušeli 

zajištění úniku poškozené tlakové láhve pomocí pneumatické těsnící bandáže, viz obrázek 

11, procvičili si pátrání po zraněných v NZ, oblékání protichemických obleků, včetně 

dekontaminace po zásahu. Simulován byl i únik plynného chlóru do ovzduší, proto 

jednotky skrápěly fiktivní oblak vodními clonami a pomocí pneumatické ucpávky zamezili 

dalšímu úniku NL do kanalizace, viz obrázek 12. [39]   

 

 
Obrázek č. 11: Zamezení úniku chlóru 

z tlakové láhve pomocí pneumatické 

těsnící bandáže [39] 

 

 
Obrázek č. 12: Zamezení úniku 

chlóru do kanalizace [39] 

3.5.4 Únik amoniaku 

V rámci prověřovacího cvičení v Ostravské chemičce BorsodChem MCHZ byl 

simulován únik asi 20 tun amoniaku z potrubí velkých zásobníků. Zúčastnilo se jej pět 

desítek hasičů HZS MSK, ZZS z Ostravy i HZS podniku MCHZ a jedna jednotka 

dobrovolných hasičů. Během zhruba hodinového zásahu v protichemických oblecích a 

s dýchacími přístroji hasiči postavili prostřednictvím řady hadic vodní clonu, která měla 

zabránit úniku čpavku do okolí, a zajistili záchranu jedné zraněné osoby. Pro zamezení 

úniku z potrubí, kde docházelo k fiktivnímu úniku amoniaku, použily jednotky 

pneumatickou těsnící bandáž.[37] 
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4 Pneumatické těsnící prostředky 

Těsnící prostředky používané JPO k zamezení úniku nebezpečných látek, se 

využívají nejen na úniky z potrubí, ale také i z nádrží automobilových nebo vlakových 

cisteren, sudů apod. Tyto prostředky musí být snadno použitelné a efektivně schopny 

zabránit úniku látky a následné kontaminaci okolí. Jelikož se jedná o úniky nebezpečných 

látek, měly by být odolné vůči jejím vlastnostem a také mechanickým či povětrnostním 

vlivům.  

V této kapitole jsou popsány pneumatické těsnící prostředky, jež se využívají u JPO 

a jsou dostupné na trhu. Pro analýzu těchto prostředků jsem oslovil zahraniční a tuzemské 

sbory s dotazem, jaké pneumatické těsnící prostředky mají ve své výbavě a které výrobce 

preferují. Byly osloveny zahraniční sbory Velké Británie, Německa, Rakouska, Polska a 

Slovenska. Odpověď mi přišla ze Slovenské republiky a to z krajů Žilina a Trenčín, kde 

využívají těsnící prostředky od výrobce Vetter a Vapo. Také mi přišla odpověď z Velké 

Británie, konkrétně z Londýna, kde však žádné pneumatické těsnící prostředky 

nevyužívají. U tuzemských sborů, které mi byly ochotny poskytnout informace a jsou 

popsány v kapitole 5.3, se nejčastěji využívají pneumatické těsnící prostředky od výrobce 

Vetter a Vapo. Pro rozšíření analýzy jsem si vybral další 3 známé výrobce dodávající tyto 

těsnící prostředky a jsou dostupné na trhu.  

Zde je výpis výrobců, od kterých jsem získal dostupné informace pomocí jejich 

oficiálních webových stránek, katalogů a návodů k použití. Jejich nabídka a technické 

parametry jsou znázorněny v příloze C. 

- Vetter GmbH,  

- Vapo  spol. s.r.o., 

- Holmatro Rescue Equipment B. V,  

- Savatech d.o.o.,  

- Weber GmbH. 
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Jednotlivé pneumatické těsnící prostředky můžeme rozdělit do těchto kategorií: [2] 

- pneumatické těsnící vaky a pásy, 

- pneumatické těsnící ucpávky, 

- pneumatické bandáže, 

- pneumatické těsnící klíny, 

- pneumatické drenážní vaky, 

- speciální pneumatická těsnící hadice. 

4.1 Pneumatické těsnící vaky a pásy 

Pneumatické těsnící vaky se využívají k zamezení povrchových úniků NL z větších 

průměrů potrubí, ale i skladovacích nádrží, nádrží automobilových nebo vlakových 

cisteren, sudů apod. Jsou vyrobeny z měkké pryže, přičemž jejich materiálová struktura 

umožňuje flexibilitu a dobrou těsnící schopnost i na nerovném povrchu. [41] 

Pneumatické těsnící vaky jsou výrobci dodávány v různých velikostech, čtvercových 

nebo obdélníkových tvarech s pracovním tlakem 1,5 bar. Výrobce SAVA a Vetter dodávají 

i těsnící vaky s vyšším pracovním tlakem, a to 6, 8 a 10 bar, které mají větší těsnící 

schopnost a odolnost proti působícímu protitlaku unikající NL z místa úniku. Na obrázku 

č. 10 můžeme vidět pneumatický těsnící vak výrobce Vetter pro zamezení úniku o ploše 

500 x 300 mm. [41] 

 

 
Obrázek č. 13: Pneumatický těsnící vak od výrobce Vetter [41] 

 

4.1.1 Aplikace a použití 

Důležitou částí pro efektivní zamezení, je správné uchycení a umístění vaku na místo 

úniku. To se provádí pomocí napínacích pásů s ráčnou, které lze provést několika způsoby. 
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Pomocí ocelových ok 

Jeden ze způsobů uchycení je pomocí napevno umístěných ocelových ok na 

pneumatickém vaku. Tyto oka slouží k zachycení háků u napínacích pásů s ráčnou a 

k přitisknutí vaku na místo úniku. Po dotažení pásů se vak naplní stlačeným vzduchem od 

ovládací jednotky a tento vytvořený tlak, mezi místem úniku a pásy, je hlavním principem 

zamezení úniku pneumatickými vaky. [41] 

Výhodou tohoto uchycení je až 90° úhel pod kterým lze tyto pneumatické vaky 

pomocí popruhů připevnit. Nevýhodou však je samotný ocelový materiál, ze kterého jsou 

oka vyrobena, jelikož použití tohoto materiálu ve výbušném prostředí není vhodné. Díky 

tření ocelových ok při manipulaci s vakem by mohlo docházet k vytváření mechanických 

jisker a k iniciaci vzniklých výbušných koncentrací. Na obrázku č. 14 a č. 15 je znázorněno 

zachycení a použití těsnícího vaku při úniku NL z nádrže. [41] 

 

 
Obrázek č. 14: Umístění vaku pomocí 

ocelových ok [41] 

 

 
Obrázek č. 15: Ocelová oka na vaku [41]

Pomocí otvorů pro pásy 

Další z možností uchycení je pomocí otvorů pro pásy v pneumatickém těsnícím 

vaku. Těmito otvory se provlékají napínací pásy, které po přitažení ráčnou drží vak na 

požadovaném místě. U tohoto případu se musí dávat pozor na provlečení napínacího pásu 

otvory, jelikož musí procházet po vnější straně těsnícího vaku, než je jeho těsnící styková 

plocha, aby stlačovala vak k místu úniku. Po dotažení napínacích pásu, stejně jako 

v předchozím případě, se vak nafoukne stlačeným vzduchem na požadovaný tlak a dojde 

k zamezení úniku. Provlečení napínacích pásů otvory těsnícího vaku můžeme vidět na 

obrázku č. 16. [41] 
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Obrázek č. 16: Uchycení pomocí otvorů v pneumatickém pásu [41] 

 

Pomocí pásů ze suchého zipu  

Pro menší velikosti těsnících vaků využívaných na malé úniky z potrubí, sudů apod., 

o velikostech přibližně do 90 cm, se používají pásy se suchým zipem, které jsou vhodné 

pro rychlé uchycení těsnícího vaku na místo úniku. Výhodou je i materiál, jelikož 

neobsahuje žádnou kovovou část. Na obrázku č. 17 můžeme vidět umístění malého 

těsnícího vaku na místo úniku. [41] 

 

 
Obrázek č. 17: Aplikace malého těsnícího vaku na poškozený sud s NL [41] 

 

4.1.2 Prostředky zvyšující odolnost 

Výrobci k těmto vakům nabízí chemické vložky a ochranné podložky, které zvyšují 

jejich odolnost proti chemickým látkám a ostrým hranám, které se mohou nacházet v místě 

úniku, a také pro zvýšení jejich těsnících schopností. Podložky jsou vyrobeny z odolné 

pryže a umisťují se pod těsnící vak, přímo na místo úniku. 

K ochraně před agresivními chemickými látkami slouží speciální návlek proti 

chemikáliím vyrobený z PVC, do kterého se před použitím těsnící vak navleče a tím se 

zvyšuje odolnost vaku vůči agresivním látkám. Ochranný návlek proti chemikáliím 

můžeme vidět na obrázku č. 18. [42] 
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Obrázek č. 18: Ochranný návlek proti chemikáliím [42] 

 

4.2 Pneumatické těsnící bandáže 

Pneumatické těsnící bandáže jsou speciální flexibilní vaky s pracovním tlakem 1,5 

bar, které se dají použít i v náročnějších podmínkách. Využívají se hlavně pro povrchové 

úniky z potrubí nebo sudů. 

4.2.1 Aplikace a použití 

Zamezení povrchového úniku NL z potrubí 

Aplikace těsnící bandáže je velice snadná právě díky flexibilitě materiálu. Obmotá se 

kolem průměru potrubí v místě, kde dochází k úniku a pomocí napínacích pásů s ráčnou, 

které jsou jeho součástí, se připevní k potrubí. Následně se bandáž nafoukne na pracovní 

tlak 1,5 barů, pomocí kterého dojde k zamezení úniku. Napínací pásy se před nafouknutím 

bandáže příliš nedotahují, jelikož by to mohlo zapříčinit špatnou propustnost přiváděného 

vzduchu do bandáže a tím snížit její účinnost. Pro zvýšení těsnící schopnosti a životnosti 

těsnící bandáže lze využít podkladní desky, jako v případě těsnících vaků v kapitole č. 

4.1.2. Použití pneumatické těsnící bandáže na únik z potrubí můžeme vidět na obrázku č. 

20. [41] 

   

 

Obrázek č. 19: Pneumatická bandáž [41] 

 

 

Obrázek č. 20: Pneumatická těsnící 

bandáž a její použití pří povrchovém 

úniku z potrubí. [41] 
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Zamezení úniku z tlakové láhve 

Jednou z dalších možností využití těsnící bandáže je provizorní zamezení úniku NL 

z poškozené tlakové láhve, jako jsme mohli vidět u prověřovacího cvičení v kapitole 3.5.3, 

které se provádí stejným způsobem jako v případě zamezení úniku z potrubí. Tato možnost 

však je velice provizorní z důvodu vyššího tlaku NL v tlakové láhvi, než je pracovní tlak 

bandáže. Bandáž se obmotá kolem obvodu tlakové lahve v místě úniku a dotáhne se 

napínacími pásy k tlakové lahvi. U této možnosti lze také využít podkladní desky.  

Zamezení úniku z podélné trhliny na nádrži 

Výrobce Vetter ve svém instruktážním videu k těsnícím prostředkům uvádí i 

možnost použití těsnící bandáže při úniku z podélné trhliny nádrže, kdy nám rozměry 

těsnících vaků z kapitoly 4.1 nejsou dostačující. V tomto případě lze místo vaku použít 

těsnící bandáž. Jelikož nemají otvory pro pásy a ani ocelová oka, jako v případě těsnících 

vaků, přiloží se na bandáž dřevěný hranol, přes který vedou napínací pásy okolo obvodu 

cisterny a pomocí napínací ráčny se zajistí k cisterně. Následně se bandáž nafoukne na 

požadovaný tlak, kterým dosáhneme zamezení úniku. Tato možnost se využívá velice 

výjimečně, jelikož je náročná díky složité manipulaci dřevěného hranolu s bandáží a 

napínacími pásy, a je potřeba nasazení většího počtu hasičů. Provedení je znázorněno na 

obrázku č. 21. [41] 

 

 
Obrázek č. 21: Použití pneumatické těsnící bandáže s hranolem[41] 

 

4.3 Pneumatické těsnící ucpávky 

Pneumatické těsnící ucpávky se vyznačují širokou škálou využití, které záleží na 

typu, tvaru a velikosti ucpávky. Můžeme je rozdělit podle základního rozdělení na ucpávky 
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neprůchozí tzv. „PLUGY“, nebo ucpávky průchozí tzv. „PLUGSY“. Tyto ucpávky 

odolávají tlakům v potrubí od 5 do 15 m vodního sloupce.  

4.3.1 Neprůchozí pneumatické těsnící ucpávky „PLUGY“ 

Neprůchozí ucpávky se využívají pro zamezení úniku NL z vnitřního prostoru 

potrubí. Může se jednat o potrubí, kdy je potřeba zamezit úniku NL do životního prostředí 

nebo naopak o potrubí, kdy je nutné zamezit úniku NL do potrubí např. kanalizace. Tyto 

ucpávky se vyrábí pro zamezení úniku z potrubí od průměrů 20 mm až do 2200 mm. 

Jejich pracovní tlak je od 1 bar až po vysokotlaké s pracovním tlakem 6 bar. Na obrázku č. 

22 jsou znázorněny pneumatické těsnící ucpávky od výrobce Vetter. 

 

 
Obrázek č. 22: Neprůchozí pneumatická ucpávka výrobce Vetter [41] 

 

4.3.2 Průchozí těsnící válcové ucpávky „PLUGSY“  

Průchozí těsnící válcové ucpávky nám umožňují utěsnit vnitřní průměr potrubí stejně 

jako neprůchozí, ale zároveň i bezpečně odčerpat zamezenou látku. Odčerpání látky je 

možno pomocí odčerpávací trubky uvnitř těsnící ucpávky, ukončeného uzavíratelnou 

hadicovou půlspojkou. Ta je závislá na velikosti ucpávky, na kterou se následně připojuje 

hadice, která nám umožňuje přečerpávat látku do předem připravené nádrže, sudu apod. 

Tuto variantu nabízí výrobci Vetter, viz obrázek č. 23, dále také výrobci Vapo a Webber. 

Výrobce SAVA nabízí také možnost závitové uzavíratelné zátky, jejichž ucpávku můžeme 

vidět na obrázku č. 24. 
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Obrázek č. 23: Průchozí ucpávka výrobce 

Vetter [41] 

 

 
Obrázek č. 24: Průchozí ucpávka výrobce 

SAVA [42] 

4.3.3 Aplikace a použití 

Zamezení úniku NL z potrubí 

Jak již bylo výše uvedeno, pneumatické těsnící ucpávky se využívají k utěsnění 

vnitřního prostoru potrubí. Tyto ucpávky nacházejí uplatnění v případech, kdy NL vytéká 

z vyústění potrubí do životního prostředí a je potřeba jej neprodleně utěsnit. Pneumatická 

těsnící ucpávka se ve vyfouknutém stavu vloží do potrubí a pomalým plněním od ovládací 

jednotky naplníme ucpávku na požadovaný pracovní tlak. Ucpávky se zajistí lankem za 

záchytné oko, které je součástí těsnícího vaku a slouží pro zajištění vaku před jeho 

zapadnutím do potrubí. Záchytné oko je znázorněno v červeném kolečku na obrázku č. 23 

a č. 24. Názornou variantu zamezení úniku NL z potrubí zobrazuje obrázek č. 25. 

 

 

Obrázek č. 25: Použití pneumatické ucpávky v potrubí [42] 

 

Zamezení úniku NL do kanalizace 

Další variantou je utěsnění kanálu a otvorů v blízkosti silnice. To se provádí 

v případě hrozícího nebezpečí úniku NL do potrubí kanalizačního systému, např. při úniku 

NL z automobilové cisterny na pozemní komunikaci nebo při úniku velkého množství 

provozních kapalin u dopravní nehody. Pneumatická těsnící ucpávka se ve vyfouklém 
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stavu vloží do kanálu a pomalu se nafoukne na požadovaný tlak. Na obrázku č. 26 můžeme 

vidět utěsnění kanalizačního odtokového potrubí pomocí neprůchozí těsnící ucpávky 

menšího průměru a na obrázku č. 27 utěsnění kanalizační šachty pomocí ucpávky většího 

průměru. Lze je využít např. i při povodních, kdy je potřeba zamezit úniku šíření vody 

kanalizací. 

 
Obrázek č. 26: Zamezení úniku NL do 

potrubí pomocí ucpávky menšího 

průměru. [41] 

  

 
Obrázek č. 27: Zamezení úniku NL do 

potrubí pomocí ucpávky většího průměru. 

[41]

Zamezení úniku NL z potrubí velkého průměru 

Výrobci nabízí těsnící ucpávky pro zamezení úniku až do průměru 2200 mm. Tyto 

ucpávky mají uplatnění při zamezení odvodňovacího potrubí, kdy na jeho jedné straně 

došlo k úniku NL, např. vlivem dopravní nehody a hrozí rozšíření NL potrubím dále do 

ŽP. Lze je použít také pro zamezení úniku NL do studny. Zamezení odvodňovacího 

potrubí můžeme vidět na obrázku č. 28.  

 

 
Obrázek č. 28: Zamezení úniku NL z odvodňovacího potrubí [44] 
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4.4 Pneumatické těsnící klíny 

Pneumatické těsnící klíny jsou speciální ucpávky, které se využívají k rychlému 

utěsnění malých netěsností vzniklých na potrubí, skladovacích nádržích, automobilových 

či železničních cisternách apod. Vyrábí se v různém klínovém a kuželovém provedení na 

trhliny o průměru od 15 mm do 90 mm s pracovním tlakem 1,5 bar. Výrobci je dodávají 

společně s prodlouženou tyčí se štítem, pomocí které lze aplikovat těsnící klín na místo 

úniku z bezpečné vzdálenosti, a tím zajistit větší ochranu zasahujících hasičů před přímým 

kontaktem s NL. Štít na konci tyče slouží pro ochranu před unikajícím tlakem proudu NL 

z poškozeného místa. Na obrázku č. 29 můžeme vidět zasahujícího hasiče, který pomocí 

prodloužené tyče aplikuje těsnící klín do poškozené nádrže. 

 

 
Obrázek č. 29: Použití těsnícího klínu [41] 

 

4.5 Pneumatické drenážní vaky 

Těsnící drenážní vak 

Těsnící drenážní vak, který můžeme vidět na obrázku č. 30, se řadí mezi speciální 

pneumatické těsnící vaky. Oproti klasickým těsnícím vakům z kapitoly 4.1 umožňuje 

odvádět NL při úniku z nádrže automobilové či vlakové cisterny. Postup jeho aplikace na 

místo úniku je stejný jako u klasických těsnících vaků. Drenážní vak je osazený odtokovou 

armaturou ukončenou hadicovou půlspojkou D, která umožňuje připojení kulového ventilu 

pro kontrolované odvádění zamezené látky do připravených nádrží. Odvádění NL 

z poškozené nádrže je znázorněno na obrázku č. 31 [41]. 
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Obrázek č. 30: Drenážní těsnící vak 

z vnitřní strany. [41] 

  

 
Obrázek č. 31: Použití drenážního 

těsnícího vaku při úniku z nádrže. [41]

Vakuový drenážní vak 

Vakuové drenážní vaky jsou speciální verzí předchozích drenážních vaků, jejichž 

výjimečnost spočívá ve snadnějším uchycení na místo úniku. Uchycení se provádí 

vytvořením podtlaku pod vakem a jeho přisátím na místo úniku, bez použití napínacích 

pásů. Podtlak se vytváří pomocí zabudovaného systému, do kterého je přiváděn vzduch 

z tlakové láhve, cca 200 – 300 l/min[41] a vlivem proudění tohoto vzduchu se odsává 

vzduch zpod vaku a vytváří se podtlak o velikosti přibližně 0,8 bar. Podtlakový systém je 

opatřen uzavíracím ventilem, který umožňuje po dobu výměny tlakové láhve udržet vak na 

místě úniku. Tyto vaky se využívají pro odvádění unikající NL, např. z poškozené nádrže 

automobilové cisterny, a dodávají je výrobci Vetter, Sava a Holmatro. Použití vakuového 

drenážního vaku je znázorněno na obrázku č. 32 [41]. 

 

 
Obrázek č. 32: Použití vakuového drenážního vaku [41] 

 

Přírubový drenážní vak 

Výrobci Vetter a Sava nabízí specifický drenážní pneumatický prostředek, kterým 

lze utěsnit i složitější místa, jako jsou potrubní spoje, tzv. příruby. Příruby patří mezi velice 

kritická místa u potrubí, kde dochází k únikům. Přírubový vak je z vrchní části osazen 

uzavíratelným zipem, který umožňuje rychlé nasazení vaku na přírubu. Po uzavření zipu se 
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vak po jeho stranách zajistí k potrubí pomocí pneumatických pásků se suchým zipem, které 

se v případě výrobce Vetter nafouknou na pracovní tlak 1,5 bar [41]. Výrobce Sava, má 

tento přírubový vak zajištěn pouze pásky se suchým zipem [42]. Ze spodní strany vaku se 

nachází odtoková armatura s uzavíratelným ventilem, který umožňuje kontrolovaným 

způsobem odvádět unikající NL do připravených nádrží. Tento pneumatický prostředek lze 

využít i pro únik NL z potrubí o průměru v rozmezí 50 – 100 mm. Na obrázku č. 33 

můžeme vidět použití přírubového vaku, který je nasazen na přírubovou spojku [41]. 

 

 
Obrázek č. 33: Použití drenážního přírubového vaku [41] 

 

4.6 Speciální pneumatická těsnící hadice 

Výrobce Vetter a Sava nabízí speciální pneumatickou hadici pro zamezení úniku 

z potrubí na složitých místech, jako jsou potrubní záhyby a místa kolem ventilů. Jedná se o 

vysokotlakou těsnící hadici s pracovním tlakem 10 bar. Dodávají se ve třech délkových 

rozměrech, a to 1500 mm, 2500 mm a 3500 mm. Na obrázku č. 34 je v červeném kolečku 

znázorněný únik, kde jakéhokoliv předchozího těsnícího prostředku by nebylo možné 

použít. Na místo úniku se přiloží těsnící podložka, přes kterou se namotá těsnící hadice a 

zajistí uzlem, který je znázorněný na obrázku č. 35. Po nafouknutí se hadice sama dotáhne 

a vytvoří tlak na těsnící podložku, která utěsní místo úniku [41]. 

 
Obrázek č. 34: Znázorněné místo úniku 

na potrubí. [41] 

  

 
Obrázek č. 35: Použití pneumatické 

těsnící hadice. [41]
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4.7 Základní příslušenství 

Do základního příslušenství pro pneumatické těsnící prostředky patří: 

 Plnící jednotka, 

 redukční ventil,  

 hadice se vsuvkou a rychlospojkou, 

 ovládací jednotka s pojistným ventilem, 

 hadice s rychlospojkami, 

 speciální příslušenství. 

Plnící jednotka 

Jako zdroj pro plnění pneumatických těsnících prostředků slouží nejčastěji tlaková 

láhev se stlačeným vzduchem, jelikož její použití u JPO je velice rozšířené. Dalším, často 

používaným prostředkem pro plnění, je nožní pumpa, která se používá převážně k plnění 

těsnících vaků menších rozměrů a k plnění těsnících klínů. Nožní pumpa je zobrazena na 

obrázku č. 36 [41]. Výrobce SAVA nabízí možnost i použití ruční pumpy pro těsnící 

ucpávky malých rozměrů [42]. 

 

 

Obrázek č. 36: Nožní pumpa k pneumatickému vaku. [41] 

 

Redukční ventil 

Redukční ventil slouží pro redukci stlačeného vzduchu z tlakové láhve na konstantní 

nastavenou úroveň tlaku, který dále pokračuje do ovládací jednotky.  

Hadice se vsuvkou a rychlospojkou 

Hadice slouží pro propojení ovládací jednotky s redukčním ventilem. Je osazena 

vsuvkou na straně propojující se s redukčním ventilem, a rychlospojkou na straně 

propojující se s ovládací jednotkou. 
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Ovládací jednotka s pojistným ventilem 

Používá se pro ovládání zredukovaného tlaku vzduchu od tlakové láhve k těsnícímu 

prostředku. Je osazena pojistným ventilem, který slouží pro ochranu těsnícího vaku před 

jeho přetlakováním a možným poškozením. Jednotlivé ovládací jednotky se liší podle 

potřebného pracovního tlaku těsnícího prostředku od 1 bar až po 10 bar. Další součástí 

ovládací jednotky je manometr, který měří hodnotu pracovního tlaku na výstupu. 

Důležitou součástí je také ovládání, kterým korigujeme zredukovaný tlak vzduchu od 

redukčního ventilu do těsnícího vaku. Výrobci nabízí možnost ovládání pomocí tlačítek, 

které můžeme vidět na obrázku č. 37 [43] nebo pomocí pákového uzavíracího ventilu, viz 

obrázek 38.[43] 

 

 

Obrázek č. 37:Ovládací jednotka 

k pneumatickému vaku s tlačítky. [43] 

 

 
 

 

Obrázek č. 38: Ovládací jednotka 

k pneumatickému vaku s pákovým 

uzavíratelným ventilem. [43]

 

Hadice s rychlospojkami 

Hadice s rychlospojkami slouží pro rychlé propojení těsnícího vaku s ovládací 

jednotkou. Tyto rychlospojky jsou osazené na obou stranách hadice, stejně tak na těsnícím 

vaku a ovládací jednotce. Vyráběny jsou z pryže nebo plastu, a bývají částečně chráněny 

ocelovou spirálou proti mechanickému poškození nebo zalomení. [41] Výrobci dodávají 

tyto hadice v průměru 8 mm a délky od 5 m do 10 m. Další možností je i použití krátké 

hadice s uzávěrem. [42] Tato hadice umožňuje odpojení nafouknutého těsnícího prostředku 

a jeho ponechání v místě úniku. Této možnosti se využívá v případě, kdy je zapotřebí 

použít více pneumatických těsnících prostředků najednou. 
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4.8 Chemická odolnost 

Pneumatické těsnící prostředky se vyrábí ze speciálních CR neoprenů a NBR pryží, 

které jsou odolné proti mechanickému poškození a řadě NL. Vyztuženy jsou aramido, 

kevlarovými vlákny a nylonovou strunou, což zvyšuje jejich odolnost proti poškození a 

umožňuje tak vyšší pracovní tlak. [41] 

Chemická odolnost je důležitá při využití těchto těsnících prostředků a proto 

jednotliví výrobci dodávají seznam NL, kterým jejich těsnící prostředky odolávají. 

Výrobce Vetter u svých produktů udává teplotní odolnost při nízkých teplotách až -40°C a 

také dlouhodobou odolnost při teplotě do 90°C. Při vyšších teplotách do 115°C uvádí 

odolnost krátkodobou. [41] Oproti tomu např. výrobce Sava a Weber uvádí dlouhodobou 

teplotní odolnost do 70°C. V tabulce č. 3 můžeme vidět seznam vybraných NL, u kterých 

výrobci uvádí odolnost jejich těsnících prostředků rozdělených do dvou kategorií. 

Prostředky nabízené s chemickou odolností (označeny kategorie „A“) a prostředky oleji 

vzdorné (označeny kategorie „B“). Tento seznam je pouze orientační a výrobci negarantují 

100% odolnost u vybraných NL, kterým by měly odolávat, jelikož nezávisí jen na druhu 

NL, ale také na teplotě, její koncentraci a skupenství. Všechny těsnící prostředky jsou 

opatřeny tabulkou výrobcem doporučené chemické odolnosti [41],[42],[43],[44]. 

Tabulka č. 3: Chemická odolnost pneumatických těsnících prostředků  

Odolnost pneum. těsnících prostředků 

Látka 
Typ produktu 

A B 

Alkoholy ANO ANO 

Amoniak ANO Částečně 

Chlór* Částečně* NE 

Pohonné hmoty ANO ANO 

Butanol ANO ANO 

Minerální oleje ANO ANO 

Zemní plyn ANO ANO 

Kyselina sírová 20% ANO ANO 

Kyselina sírová 50% Částečně 
Nedoporučuje 

se 

A – prostředky s chemickou odolností  

B - prostředky olejivzdorné 

*odolnost udává jen výrobce Vetter 
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5 Aktuální vybavenost jednotek HZS MSK 

Tato kapitola popisuje vybavení pro zásahy s přítomností NL, které se nachází ve 

výbavě vozidel jednotek HZS MSK předurčených pro zásahy na NL. Jedná se o koncepci 

prostředků pro tento typ zásahů na prvovýjezdových vozidlech v MSK. Dále o vybavení 

chemického kontejneru a chemických automobilů středních jednotek jednotlivých ÚO.  

V první části kapitoly je popsáno vybavení výše zmíněných technik a v podkapitole 

5.2, se věnuji samotným pneumatickým těsnícím prostředkům nacházejících se ve výbavě 

jednotek HZS MSK. Zaměřil jsem se na jejich stav, rozsah použití a umístění na 

jednotlivých výjezdových vozidlech. Druhá část kapitoly se zabývá vybaveností 

předurčených jednotek pneumatickými těsnícími prostředky u jednotlivých HZS ČR. Na 

závěr této kapitoly je zhodnocen současný stav pneumatických těsnících prostředků u HZS 

MSK. 

5.1 Koncepční vybavení jednotek HZS MSK 

5.1.1 Prvovýjezdová vozidla HZS MSK 

Prvovýjezdová vozidla se vyznačují svou širokou využitelností u různých typů 

událostí. Jedná se o řešení událostí od hašení požáru, přes dopravní nehody, zásahy ve 

výškách, na vodní hladině a další technické zásahy až po zásahy s NL. Proto jsou tyto 

výjezdová vozidla vybavena jen prostředky pro základní a nejnutnější kroky k řešení MU 

s přítomností NL. 

Prostředky pro zásahy s přítomností NL základních jednotek můžeme rozdělit na 

prostředky pro zamezení úniku, detekční prostředky a prostředky ochranné. 

V přepravce, kterou můžeme vidět na obrázku č. 39, jsou prostředky pro provizorní 

zamezení úniku. Jedná se hlavně o dřevěné těsnící klíny, kužely, různé druhy těsnících 

tmelů, pásky, havarijní třmeny a mechanické stlačovadlo. Dále mají ve výbavě kanalizační 

rychloucpávku pro zamezení úniku NL do kanalizace a sorpčními prostředky pro 

zachycení ropných a chemických látek v malém množství. 
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Obrázek č. 39: Těsnící prostředky základní jednotky 

Na vozidle se dále nachází kufřík s měřicími přístroji pro měření výbušných 

koncentrací NL, přístroje pro detekci radioaktivních látek a prostředky pro zjišťování 

přítomnosti NL v ovzduší a kapalinách.  

Pro ochranu před vlastnostmi NL jsou na vozidle protichemické přetlakové obleky 

OPCH – 90 a základní prostředky pro zjednodušenou dekontaminaci. 

5.1.2 Chemické automobily středních jednotek HZS MSK 

Výbava chemických automobilů středních jednotek je v celém kraji koncepčně 

shodná a nachází se na podvozku Mercedes Sprinter. Tyto zásahové automobily slouží pro 

řešení události s výskytem NL a také pro zásahy technického charakteru. Vybavení 

můžeme charakterizovat do jednotlivých kategorií podle jejich využití. 

- Prostředky pro přečerpávání, 

- prostředky pro zachycení, 

- prostředky pro zamezení úniku, 

- prostředky pro osobní ochranu a dekontaminaci, 

- elektrocentrála s příslušenstvím. 

Ve vybavení automobilů se nachází speciální čerpadla pro přečerpávání hořlavých a 

chemických látek s příslušenstvím (sací hadice a výtlačné, spojky, nástavce apod.) a 

speciální armatura Dichtfix pro přečerpávání NL z poškozeného potrubí. Na vozidle se 

nachází tato čerpadla: 

- Membránové ruční čerpadlo pro čerpání řídkých i hustých kapalin s teplotou 

vznícení od 85°C 
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- Sudové čerpadlo Lutz pro přečerpávání kyselin a hořlavých kapalin s teplotou 

vznícení od 135°C 

K zachycení a sorpci NL, jsou ve výbavě automobilů různé záchytné vany, nádoby, 

korýtka (plastová, nerezová) apod. Pro zamezení úniku slouží základní těsnící prostředky 

jako na prvovýjezdových vozidlech (těsnící klíny, kužely, tmely, kanalizační 

rychloucpávky apod.). Dále několik pneumatických těsnících prostředků, které jsou 

podrobněji popsané v kapitole 5.2. Pro ochranu zasahujících hasičů před působením NL, 

jsou chemické automobily oproti prvovýjezdovým vozidlům vybaveny proti hořlavým 

látkám ochrannými obleky Isopant a proti látkám plynným přetlakovými obleky Dräger 

7900. Také jsou vybaveny dekontaminační sprchou pro dekontaminaci osob. Ve výbavě je 

také kufřík se základními měřícími prostředky pro odběry vzorků. Pro zajištění elektrické 

energie čerpadel a halogenových reflektorů, které jsou také jejich součástí, slouží 

elektrocentrála s příslušenstvím a výkonem 4,5 kW. V neposlední řadě další technické 

prostředky, jako je nejiskřivé nářadí, vytyčovací prostředky apod.    

5.1.3 Chemický kontejner opěrného bodu HZS MSK 

Chemický kontejner, viz obrázek 42, se nachází na centrální stanici Ostrava - Zábřeh 

a jeho vybavení je oproti chemickým automobilům rozsáhlejší. Je hlavně vybaven širším 

sortimentem pro čerpání NL s rozdílnou teplotou vznícení. Jedná se o tato čerpadla. 

- Hadicové čerpadlo GP 20/10 Ex pro čerpání kapalin s bodem vznícení nad 200 °C, 

s průtokem ve dvou stupních 150 l/min. a 300 l/min a sací výškou 7,5 m. 

- Ponorné čerpadlo MAST pro čerpání kyselin, louhů a vody s příměsí ropných 

produktů, s průtokem 240 l/min při sací výšce 8 m a 320 l/min při sací výšce 4 m.  

- Odstředivé čerpadlo MAST GUP 3-1,5 E pro čerpání agresivních látek, kyselin, 

louhů, benzolu apod., s průtokem 200 – 620 l/min a sací výškou 7,5 m. 

- Sudové čerpadlo LUTZ pro přečerpávání kyselin a hořlavých kapalin s teplotou 

vznícení od 135 °C 

- Membránové ruční čerpadlo pro čerpání řídkých i hustých kapalin s teplotou 

vznícení od 85 °C 

- Kalové čerpadlo SHG CHIEMSEE H s průtokem 400 – 2100 l/min pro čerpání 

horké vody a kalů s kusy do 70 mm. 
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Ve vybavení má také speciální podtlakový zásobník SMITCHZ o objemu 450 L pro 

zachycení kyselin a louhů. Součástí přečerpávacích prostředků jsou speciální pevné hadice 

pro přečerpávání kyselin, louhů, alkoholů apod., s teplotním rozsahem -40 °C až 90 °C, 

hadice pro čerpání ropných látek s teplotním rozsahem -10 °C až 60 °C, hadice Uniflex a 

další příslušenství. Co se týče dekontaminace, kontejner obsahuje dekontaminační tří 

komorovou sprchu s objemem zachycení cca 600 litrů odpadní vody, vysokotlakou 

dekontaminační jednotku pro dekontaminaci techniky a technických prostředků s max. 

pracovním tlakem 130 bar a pracovní teploty 90 °C. Dále má ve svém vybavení 

napěňovací ochranné obleky IZOPANT proti ropným látkám a přetlakové ochranné oděvy 

TEAM MASTER PRO. Na kontejneru je dále elektrocentrála s příslušenstvím, přetlakový 

ventilátor, sortiment detekčních prostředků a prostředků pro odběry vzorků obdobné jako 

na chemickém automobilu, vytyčovací prostředky, nejiskřící nářadí a další.  

Pro zamezení úniku NL je na kontejneru základní výbava (těsnící klíny, kužely, 

havarijní třmeny, tmely, kanalizační rychloucpávky apod.), a širší souprava pneumatických 

těsnících ucpávek viz kapitola 5.2.3.  

5.2 Pneumatické těsnící prostředky HZS MSK 

Pneumatické těsnící prostředky pro zamezení úniku NL jsou ve výbavě všech 

chemických automobilů středních jednotek a také na chemickém kontejneru. Celý seznam 

a informace o těchto pneumatických prostředcích se nachází v příloze A. Jsou zde popsány 

informace, které jsem získal od příslušníků oddělení chemické a technické služby HZS 

MSK. Jedná se o informace jednotlivých pneumatických těsnících prostředků, jako jsou 

typ a rozsah použití, dále výrobce a v jakém roce byly pořízeny. 

Na chemických automobilech i v chemickém kontejneru jsou tyto prostředky 

uloženy v přepravních bednách na výsuvných vozících, viz obrázek č. 40, 41, 42, 43. Na 

chemickém automobilu jsou umístěny ze zadní strany nákladního prostoru vozidla a u 

chemického kontejneru na jeho pravé straně ve směru jízdy. Na levé straně se nachází dvě 

samostatně uložené pneumatické těsnící ucpávky většího rozměru. 
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Obrázek č. 40: Chemický automobil HZS 

Ostrava - Zábřeh.  

  

 
Obrázek č. 41: Přepravky 

s pneumatickými těsnícími prostředky a 

příslušenstvím (chemický automobil).

 
Obrázek č. 42: Chemický kontejner HZS 

Ostrava - Zábřeh.  

  

 
Obrázek č. 43: Výsuvný vozík 

s pneumatickými těsnícími prostředky a 

příslušenstvím (chemický kontejner).

5.2.1 Technický automobil chemický ÚO Ostrava 

Chemický automobil ze stanice Ostrava - Zábřeh má ve své výbavě tři pneumatické 

těsnící ucpávky pro zamezení úniku NL z potrubí o průměru 300 – 500 mm, 200 – 400 mm 

a 100 – 200 mm. Dále jeden těsnící vak o rozměrech 300 x 600 mm a jednu pneumatickou 

těsnící bandáž pro povrchové úniky z potrubí o průměru 50 - 200 mm. Chemický 

automobil má také ve své výbavě jednu drenážní pneumatickou těsnící ucpávku o 

rozměrech 300 x 600 mm, která umožňuje odčerpat kapalinu z poškozeného povrchu 

cisterny nebo nádrže. 
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5.2.2 Technický automobil chemický - ostatní ÚO  

Na chemických automobilech ostatních ÚO se nachází pneumatické těsnící 

prostředky od výrobce Vetter a Vapo. Od výrobce Vetter mají všechny ve své výbavě 

pneumatické těsnící ucpávky pro zamezení úniku NL z potrubí o průměru, 70 - 150 mm, 

125 – 250 mm a 250 – 500 mm, dvě pneumatické těsnící bandáže pro zamezení úniku NL 

z potrubí o průměru 50 – 200 mm a 200 – 480 mm a jeden těsnící pneumatický vak o 

rozměrech 500 x 300 mm. 

ÚO Bruntál má jako jediný ve své výbavě navíc pneumatické těsnící prostředky od 

výrobce Vapo. Jedná se o dvě pneumatické těsnící ucpávky pro zamezení úniku z potrubí o 

průměru 55 – 100 mm, 70 – 150 mm, tři těsnící pneumatické klíny a dva těsnící 

pneumatické kužely. Celou sadu můžeme vidět na obrázku č. 44. V jejich skladu je vedena 

jedna pneumatická těsnící ucpávka pro zamezení úniku o průměru 500 – 1000 mm od 

výrobce Vapo. 

 

 
Obrázek č. 44: těsnící prostředky od výrobce Vapo na TACH ÚO Bruntál 

 

5.2.3 Technický kontejner chemický ÚO Ostrava 

Pneumatické těsnící prostředky na chemickém kontejneru jsou od výrobce Vetter a 

Holmatro. Jedná se o pět pneumatických těsnících ucpávek pro zamezení úniku z potrubí o 

průměru od 70 - 1000 mm. Čtyři pneumatické kanálové ucpávky pro průměr 100 – 150 

mm. Dvě pneumatické těsnící bandáže pro povrchové úniky potrubí od průměru 50 – 480 

mm. Jeden těsnící vak pro zamezení úniku z povrchu cisterny o rozměrech 500 x 300 mm 
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a jedna vakuová těsnící záplata Holmatro pro odčerpávání látky z poškozené cisterny o 

rozměrech úniku 250 x 500 mm. 

5.3 Pneumatické těsnící prostředky HZS ČR 

Pro analýzu pneumatických těsnících prostředků využívaných u jednotek PO jsem 

oslovil všechny kraje HZS ČR s dotazem, jaké pneumatické těsnící prostředky pro 

zamezení úniku mají ve vybavení jejich výjezdové jednotky. HZS Olomouckého, 

Zlínského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje mi poskytly seznam jejich 

pneumatických těsnících prostředků na jejich výjezdových vozidlech. Dále mi byl 

poskytnut seznam těchto prostředků ve výbavě chemického kontejneru centrální stanice 

HZS Brněnského kraje. S tímto dotazem jsem oslovil také jednotlivé HZS podniků na 

území MSK a pouze HZS podniku TEVA mi poskytl seznam pneumatických těsnících 

prostředků na jejich chemickém automobilu. Od ostatních krajů se mi odpovědi bohužel 

nedostalo. V příloze B můžeme vidět seznam těchto pneumatických těsnících prostředků 

na jednotlivých chemických automobilech a chemických kontejnerech. 

Nejrozšířenějším výrobcem těchto pneumatických těsnících prostředků u výše 

jmenovaných HZS je výrobce Vetter a Vapo a v malém zastoupení výrobce Rubena (v 

dnešní době již dodavatel Sava). Co se týče druhů prostředků, tak využívají pneumatické 

těsnící ucpávky pro zamezení úniku v rozmezí průměrů 50 – 1000 mm, pneumatické 

těsnící vaky o rozměrech 500 x 300 mm pro zamezení úniku NL z povrchu nádrže. Dále 

pneumatické těsnící bandáže pro zamezení úniku z povrchu potrubí o průměru od 50 – 480 

mm a pneumatické těsnící klíny a kužely. Oproti vybavení MSK disponují průchozími 

pneumatickými těsnícími ucpávkami pro zamezení úniku z potrubí o průměru 70 – 500 

mm. 

5.4 Zhodnocení vybavení 

Zjistil jsem, že díky koncepci, kterou si HZS MSK drží, se jednotlivé řady 

pneumatických těsnících prostředků na chemických automobilech příliš neliší. Chemické 

automobily ÚO Frýdek – Místek, Karviná, Opava a Nový Jičín jsou koncepčně totožné i 

s chemickým automobilem ÚO Bruntál, který však má navíc ve svém vybavení 

pneumatické těsnící klíny a kužely s manipulační tyčí. Chemický automobil ÚO Ostrava se 
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oproti předchozím liší především jedním pneumatickým prostředkem, který umožňuje 

odvádění látky při úniku z povrchu nádrže. 

5.4.1 Životnost 

Jelikož prostředky jsou vyrobeny z pryže, která podléhá vlivu stárnutí, oslovil jsem 

výrobce Vetter s dotazem, jakou životnost u těchto prostředků uvádí. Výrobce uvedl 

životnost pneumatických těsnících prostředků od 15 do 20 let. Vzhledem k této skutečnosti 

všechny pneumatické těsnící prostředky na chemických automobilech přesáhla uvedenou 

dolní hranici a prostředky na chemickém automobilu ÚO Ostrava s jejich stářím 18 let se 

blíží dokonce k hranici horní. Nejstarší jsou však pneumatické klíny chemického 

automobilu ÚO Bruntál, které už jsou ve vybavení 19 let. Stáří pneumatických těsnících 

prostředků na chemickém kontejneru ÚO Ostrava je na dolní hranici 15 let. Rok výroby 

jednotlivých sestav je znázorněn v následující tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Rok výroby pneumatických prostředků 

Rok výroby pneumatických těsnících prostředků 

Sestava 

TACH TACH/TKCH 

Bruntál 
Frýdek 

Místek 
Karviná 

Nový 

Jičín 
Opava Ostrava 

Vetter 2002 2002 2003 2003 2003 1999/2002 

Vapo 1998 Není ve vybavení 

Holmatro Není ve vybavení 2002* 

*  Vybavení od tohoto výrobce je jen na chemickém kontejneru 

TACH – Technický automobil chemický 

TKCH – Technický kontejner chemický 

5.4.2 Rozsah použití 

V porovnání vybavení této výjezdové techniky s chemickými automobily a 

kontejnery ostatních HZS uvedených v kapitole 5.3, jsou pneumatické těsnící prostředky 

oproti HZS MSK rozšířenější, hlavně co se týče rozsahu typů prostředků. Oproti jiným 

krajům chybí ve výbavě především průchozí pneumatické těsnící ucpávky potrubí, které by 

umožnily odvádět zamezenou NL z utěsněného potrubí. Dále ve výbavě MSK chybí 

pneumatické těsnící prostředky pro rychlé zamezení úniků malých rozměrů. K tomu slouží 

pneumatické těsnící klíny a kužely, které jsou ve výbavě pouze na chemickém kontejneru 

ÚO Bruntál.  
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6 Návrh prostředků pro jednotky HZS MSK 

Legislativně není charakterizován přesný popis uvedených prostředků pro vybavení 

jednotlivých vozů. Vzhledem k připravenosti předurčených jednotek, viz kapitola 2.1 a 

jejich předpokládaných činností u zásahů, by však měly být vybaveny prostředky pro 

zamezení úniku NL, tzn. i prostředky pro zamezení úniků z potrubí, nebo do potrubí, 

z důvodu možného vzniku MU, viz kapitola 1.4, které by mohly mít negativní dopad na 

zdraví obyvatel a ŽP. 

Vzhledem ke zhodnocení výbavy v kapitole 5.4, doporučuji doplnit vybavení 

chemických automobilů a chemického kontejneru průchozími pneumatickými těsnícími 

ucpávkami a rozšířit na tuto techniku i pneumatické těsnící klíny.  

Průchozí pneumatickou těsnící ucpávku lze využít v případě, kdy dochází k úniku 

z potrubí, které je zapotřebí utěsnit a hrozí hromadění NL v utěsněném potrubí. V takovém 

případě ucpávku nemůžeme vyjmout, jelikož by došlo k náhlému úniku utěsněného obsahu 

v potrubí a odčerpání látky by bylo možné pouze z jeho druhé strany. Průchozí ucpávka 

nabízí jednoduché řešení, kdy po celkovém ucpání potrubí je možné pomocí ventilu 

kontrolovaným způsobem odpouštět látku do připravených nádrží. 

Pneumatické těsnící klíny nachází uplatnění při úniku NL z trhlin menších rozměrů 

z povrchů nádrží a malých průměrů potrubí. Oproti dřevěným klínům, které jednotky 

využívají pro tyto druhy úniků, jsou pneumatické klíny výhodnější, hlavně co se týče 

účinnosti zamezení úniků, vzhledem k jejich schopnosti přizpůsobit se tvaru trhliny a 

průměrům potrubí do 75 mm. Také umožňují vyšší ochranu zasahujících před kontaminací 

NL, jelikož se dají aplikovat na místo úniku s odstupem pomocí plnící tyče, viz kapitola 

4.4. 

6.1 Finanční rozbor 

Důležitým faktorem při výběru výrobce, je finanční rozbor jejich nabízených 

prostředků a náklady na údržbu týkající se odborných revizí, které mohou být rozdílné a 

hrát roli při konečném rozhodnutí. Oslovil jsem proto výše zmiňované výrobce s dotazem, 

jak časté odborné revizní kontroly požadují u svých prostředků.  
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Jelikož jsem získal finanční nabídku pneumatických těsnících prostředků pouze od 

výrobce Vapo a další na mé dotazy nereagovali, rozhodl jsem se, alespoň pro představu při 

navrhování, uvádět výši ceny tohoto výrobce.  

Náklady na pořízení nových pneumatických těsnících prostředků v přibližně stejném 

rozsahu použití, jako je aktuálně u HZS MSK, by se od výrobce Vapo pohybovalo 

přibližně okolo 200 000 Kč.[49] Tuto částku tvoří pouze součet cen jednotlivých 

pneumatických prostředků (dle dostupného ceníku) nabízených od výrobce Vapo 

dodavatelem REO AMOS, avšak nezahrnuje příslušenství, viz kapitola 0 a také 

pneumatické drenážní prostředky, které výrobce nenabízí. Proto předpoklad konečné ceny, 

je odhadován zhruba na dvojnásobek.      

6.2 Výběr výrobce 

Vzhledem ke koncepční unifikaci HZS MSK, bylo by vhodné vybrat pouze jednoho 

výrobce, od kterého budou prostředky navrženy. Výhodou sjednoceného vybavení je 

především jednotnost používání prostředků pro všechny ÚO při společném zásahu, 

snadnější údržba z důvodu výrobcem nastavených jednotných revizí a v neposlední řadě by 

pak byla zajímavější otázka finanční, jež by se projevila zvýhodněním, při větším odběru 

prostředků. V tabulce č. 5 je provedena analýza nabízených produktů vybraných výrobců. 

Tuto podmínku splňují pouze výrobci Vetter a Sava, jelikož nabízejí nejširší sortiment 

těchto prostředků a dále výrobce Vapo, který však nenabízí pneumatické drenážní a 

vakuové vaky.  

Díky aktuálním prostředkům od výrobce Vetter, které jsou v současnosti ve výbavě u 

HZS MSK a jeho nejširší nabídce s nejvyšší uváděnou teplotní odolností, je navrhované 

doplnění výbavy preferováno od tohoto výrobce. 
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Tabulka č. 5: Nabídka těsnících produktů od jednotlivých výrobců 

Nabídka pneumatických těsnících prostředků 

Výrobce 
Ucpávky Vaky Bandáže 

Klíny 

Kužely 

Těsnící 

tuba 

Drenážní 

vak 

Vakuový 

vak 

Vetter Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sava Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Vapo Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 

Weber Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Holmatro Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano 

Ano – výrobce nabízí 

Ne – výrobce nenabízí 

 

6.3 Chemický automobil 

6.3.1 Návrh těsnících klínů 

Výrobci nabízejí těsnící klíny a kužely samostatně, nebo jako soupravu v přenosném 

kufru. Na obrázku č. 46, můžeme vidět přenosný kufr s rozměry 48 x 37 x 160 mm od 

výrobce Vapo, který obsahuje čtyři druhy těsnících klínů, prodlouženou skládací tyč, 

uzavíratelný ventil pro ponechání těsnícího klínu v místě úniku a nožní pumpu. Cena celé 

této soupravy od výrobce Vapo činí 20.990 Kč.[49] Cena pouze jednoho těsnícího klínu je 

3.990 Kč. Výrobci Sava a Vetter dodávají tyto pneumatické těsnící klíny buď samostatně, 

nebo jako celou soupravu v kufru s použitím plnění od nožní pumpy jako u výrobce Vapo. 

Doplnění těsnících klínů – varianta I. 

Díky pracovnímu tlaku těsnících klínů 1,5 bar a rychlospojky, která je na nich 

umístěna, lze jednotlivé klíny s příslušenstvím (plnící tyč, štít a uzavíratelný ventil), 

umístit do přepravek k pneumatickým těsnícím prostředkům uloženým na chemických 

automobilech. K plnění klínů lze využít dosavadní příslušenství s plněním od tlakové 

láhve, které je vybaveno ovládací jednotkou s pojistným ventilem na 1,5 bar. Na obrázku č. 

45 můžeme vidět přepravku s příslušenstvím k pneumatickým prostředkům, kde by se tato 

souprava dala umístit. Tuto variantu lze využít při pořízení klínů od výrobce Vetter, 

z důvodu dodržení jednotného výrobce pneumatických těsnících prostředků, lze tuto 

variantu provést u všech chemických automobilů HZS MSK kromě ÚO Bruntál, kde už 

jsou součástí výbavy. 
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Obrázek č. 45: Uložení těsnících klínů s příslušenstvím do přepravky chemického 

automobilu 

 

Doplnění těsnících klínů – varianta II. 

  Druhou variantou, je doplnění celé soupravy v kufru, což tímto umožňuje výběr 

jakéhokoliv výrobce, jelikož plnění klínů se provádí pomocí nožní pumpy, která je součástí 

výbavy. Tato varianta je však nevyhovující z důvodu nedostatečného místa na nástavbě 

chemických automobilů a oproti první variantě by zabírala poměrně více prostoru. 

 

 
Obrázek č. 46: Souprava těsnících klínů v kufru od výrobce Vapo [44] 

 

6.3.2 Návrh pneumatických průchozích ucpávek 

Vzhledem k nedostatečnému prostoru v přepravkách určených pro pneumatické 

těsnící prostředky, které můžeme vidět na obrázku č. 45, bych navrhoval doplnění malé 

průchozí pneumatické ucpávky do stejné přepravky, jako těsnící klíny. Výrobce Vetter 

nabízí průchozí ucpávku o průměru 37 mm a její délce 330 mm a s pracovním tlakem 1,5 

bar, pro kterou by měla přepravka odpovídající rozměry. Touto ucpávkou lze utěsnit 

potrubí o průměru 70 – 150 mm. Ucpávka je osazena hadicovou půlspojkou D a společně 
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s pořízením kulového ventilu, viz obrázek 47 (ventil je součástí vybavení chemického 

automobilu ÚO Ostrava k průchozímu drenážnímu pneumatickému vaku), lze zamezenou 

kapalinu v potrubí kontrolovaným způsobem odvádět. Tuto variantu lze navrhnout u všech 

chemických automobilů MSK. Od výrobce Vapo by jedna průchozí ucpávka se stejným 

rozsahem použití stála 6.250 Kč.[49]  

 

 
Obrázek č. 47: Kulový ventil s hadicovou půlspojkou D 

 

6.4 Chemický kontejner 

Díky plánované rekonstrukci chemického kontejneru a z důvodu nedostatku místa 

pro navržení velkých změn, navrhuji doplnit do výbavy pneumatické těsnící klíny a jednu 

průchozí pneumatickou těsnící ucpávku většího rozměru. Tato technika je určena 

především pro zásahy s únikem NL většího charakteru, které jsou předpokládány při 

použití chemického kontejneru. 

6.4.1 Návrh těsnících klínů 

Stejně jako v případě chemických automobilů, viz kapitola 6.3.1, doporučil bych, 

doplnit těsnící klíny od výrobce Vetter do přepravky na výsuvném vozíku, jež budou 

společně uloženy s kanálovými ucpávkami, viz obrázek 47. Pro jejich plnění se budou 

využívat tlakové láhve a ovládací jednotka s pojistným ventilem na 1,5 bar, která je 

součástí základního vybavení pneumatických těsnících prostředků. 
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Obrázek č. 48: Doplnění těsnících klínů na chemický kontejner 

 

6.4.2 Návrh průchozí pneumatické těsnící ucpávky 

Vhledem k předurčenosti chemického kontejneru pro MU většího rozsahu, navrhoval 

bych doplnit průchozí pneumatickou těsnící ucpávku pro zamezení úniku z větších 

průměrů potrubí. Pro tento prostředek velkého rozměru se však v současnosti na 

chemickém kontejneru odpovídající místo nenalezne. Nabízí se tedy pouze varianta jeho 

doplnění místo jiného prostředku. Navrhoval bych výměnu pneumatických těsnících 

prostředků od výrobce Holmatro, které jsou zobrazeny na obrázku č. 49 za průchozí 

ucpávky od výrobce Vetter, které mají podobné rozměry. V tabulce č. 6, můžeme vidět 

porovnání těchto ucpávek. Aktuálními ucpávkami od výrobce Holmatro lze zamezit 

únikům z průměrů potrubí od 300 – 1000 mm. Navrhované ucpávky výrobce Vetter mají 

rozsah 200 – 1200 mm. Výhodou této varianty je odčerpání zamezené látky, větší rozsah 

zamezení úniků z průměrů potrubí a také nabízí sjednocení prostředků od jednoho výrobce.  

 

Tabulka č. 6 – Porovnání pneumatických těsnících ucpávek (návrh) 

Technické data: PLUGY (těsnící ucpávky neprůchozí) 

VÝROBCE TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

Průchozí 

průměr 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm]  

Holmatro 
OLS 600 300 600 9 1,5 298 700  

OLS 1000 500 1000 20 1,5 450 1000  

Vetter 
BK 20/50 FS 200 500 9,4 1,5 195 550 2 1/2" 

BK 50/120 FS 500 1200 52,2 1,5 450 920 4" 
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Obrázek č. 49 – Umístění větších pneumatických těsnících ucpávek na chemickém 

kontejneru 
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7 Závěr 

Úvodní část bakalářské práce se zabývala oblastmi a odvětvími nejčastěji se 

vyskytujících nebezpečných látek. Byla popsána rizika spojená s přítomností NL na území 

MSK a charakteristika možností jejich úniků nejen z potrubí, ale rovněž i do něj. Dále jsou 

popsány vlastnosti nejčastěji se vyskytujících NL. Následně jsem provedl rozbor koncepce 

předurčených jednotek HZS ČR, HZS MSK a jejich činností u zásahů s přítomností NL. 

Návaznost na to měla základní metodika obecného postupu při těchto událostech. 

Z činností předurčených jednotek a nastavené metodiky jsem popsal rozsah potřebného 

vybavení pro tyto typy událostí.  

Byla provedena statistická analýza událostí s únikem NL v ČR za posledních 15 let. 

Zvlášť byla analýza rozdělena na jednotlivé ÚO MSK. Analýza byla doplněna o množství 

výjezdů chemických automobilů a chemického kontejneru v tomto období. Bylo zjištěno, 

že v MSK v porovnání s ostatními kraji ČR dochází k častějším únikům nebezpečných 

chemických látek a jejich počet se s kolísavou tendencí pomalu zvyšuje. Uvedl jsem poté 

několik příkladů použití pneumatických těsnících prostředků pro zamezení úniků NL 

v praxi. Dále byly podrobněji popsány dostupné pneumatické těsnící prostředky na trhu 

s jejich možností aplikace na jednotlivé druhy úniků.      

Práce taktéž rozebírá vybavení předurčených jednotek na zásahy s přítomností NL 

v MSK. Zvláště jsem se věnoval pneumatickým těsnícím prostředkům na jednotlivých 

druzích mobilní techniky v MSK, které využívají i ostatní jednotky v ČR. Zhodnotil jsem 

jejich životnost a rozsah použití a porovnal je s vybavením vybraných jednotek HZS ČR.  

V závěrečné části jsem provedl návrh varianty doplnění výbavy o další pneumatické 

těsnící prostředky s možností jejich uložení v rámci koncepční unifikace u jednotlivých 

typů technik. Tento návrh počítá s rozšířením pneumatických těsnících klínů do výbavy 

chemických automobilů a chemického kontejneru a také s doplněním průchozích 

pneumatických těsnících ucpávek potrubí, které dosud ve výbavě jednotek MSK chybí. 

Přínosem této práce je nastínění využití pneumatických těsnících prostředků při 

mimořádných událostech s únikem NL a tyto informace mohou posloužit pro plánovanou 

rekonstrukci chemického kontejneru v MSK.  
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Příloha A1: Pneumatické těsnící prostředky ve výbavě HZS MSK 

Název bakalářské práce: Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí 

prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel 

Zpracoval: Ondřej Zuzaňák 

Tabulka č. 7: Pneumatické těsnící prostředky technického automobilu chemického 

stanice Ostrava - Zábřeh 

Pneumatické těsnící prostředky Výrobce Typ podle výrobce 
Rok 

výroby 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vetter RDK 10/20 FS 1999 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) Vetter RDK 20/40 FS 1999 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) Vetter RDK 30/60 1999 

Pneumatická těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) Vetter LB 5-20 1999 

Pneumatický těsnící vak (50x30 mm) Vetter LD 50/30 S 1999 

Drenážní těsnící ucpávka (50x30 mm) Vetter DLD 50/30 1999 

 

 

Tabulka č. 8: Pneumatické těsnící prostředky technického kontejneru chemického 

stanice Ostrava - Zábřeh 

Pneumatické těsnící prostředky Výrobce Typ podle výrobce 
Rok 

výroby 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vetter RDK 7/15 FS 2002 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vetter RDK 10/20 FS 2013 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 20-400 mm) Vetter RDK 20/40 FS 2002 

4x kanálová těsnící ucpávka (pro Ø 100-150 mm) Vetter GULLY 10-15 2002 

Pneumatická těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) Vetter LB 5-20 2002 

Pneumatická těsnící bandáž (pro Ø 200-480mm) Vetter LB 20-48 2002 

Pneumatický těsnící vak (50x30 mm) Vetter LD 50/30 S 2002 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) Holmatro OLS 600 2002 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 500-1000 mm) Holmatro OLS 1000 2002 

Drenážní vakuová záplata (250x50 mm) Holmatro TB 50 2002 
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Tabulka č. 9: Pneumatické těsnící prostředky technických automobilů chemických 

ÚO Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. 

Pneumatické těsnící prostředky Výrobce 
Typ podle 

výrobce 

Rok výroby 

Bruntál 
Frýdek  

Místek 
Karviná 

Nový 

Jičín 
Opava 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vetter RDK 7/15  2002 2002 2003 2003 2003 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vetter RDK 10/20  2002 2002 2003 2003 2003 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 20-400 mm) Vetter RDK 20/40  2002 2002 2003 2003 2003 

Pneum. těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) Vetter LB 5-20 2002 2002 2003 2003 2003 

Pneum. těsnící bandáž (pro Ø 200-480mm) Vetter LB 20-48 2002 2002 2003 2003 2003 

Pneum. těsnící vak (50x30 mm) Vetter LD 50/30 S 2002 2002 2003 2003 2003 

3x pneum. těsnící klín (55x70 mm) Vapo TK 55/70 1998 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 50-100 mm) Vapo U 5/10 1998 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vapo U 7/15 1998 

2x pneum. těsnící kužel Ø 75 mm Vapo TK 75 1998 

Pneum. ucpávka potrubí (pro Ø 500-1000 mm) Vapo U 50/100 1998 
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Příloha B2: Pneumatické těsnící prostředky ve výbavě HZS ČR 

Název bakalářské práce: Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí 

prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel 

Zpracoval: Ondřej Zuzaňák 

Tabulka č. 10: Pneumatické těsnící prostředky technického kontejneru chemického 

HZS BRNO 

Těsnící prostředek Výrobce 
Typ podle 

výrobce 

4 ks kanálová těsnící ucpávka (pro Ø 100-150 mm) Vetter GULLY 10-15 

Pneumatická těsnící bandáž (pro Ø 5-20mm) Vetter LB 5-20 

Pneumatická těsnící bandáž (pro Ø 20-48mm) Vetter LB 20-48 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vetter RDK 7/15 FS 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vetter RDK 10/20 FS 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 20-400 mm) Vetter RDK 20/40 FS 

 

Tabulka č. 11: Vybavení technického automobilu chemického HZSP - TEVA 

Těsnící prostředek Výrobce 
Typ podle 

výrobce 

Průchozí ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vapo PU 10/20 

Průchozí ucpávka potrubí (pro Ø 200-500 mm) Vapo PU 20/50 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vapo U 10/20 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) Vapo U 10/20 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 150-300 mm) Vapo U 15/30 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 200-300 mm) Vapo U 20/30 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) Vapo U 30/60 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 50-100 mm) Vapo U 5/10 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 50-100 mm) Vapo U 5/10 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vapo U 7/15 

Pneumatická ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) Vapo U 7/15 

Pneumatický těsnící vak (200x200 mm) Vapo TV 20/20 

Pneumatický těsnící vak (250x400 mm) Vapo TV 25/40 

Pneumatický těsnící klín (55x70 mm) Vapo TK 55/70 

Pneumatický těsnící kužel (Ø 75 mm) Vapo TK 75 
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Tabulka č. 12: Pneumatické těsnící prostředky HZS Olomouckého kraje 

HZS Olomouckého kraje – pneumatické těsnící prostředky 

ÚO Technika Prostředek Typ podle výrobce Výrobce Ks 

Jeseník TK/CH Těsnící klín Klín těsnící Rubena 2 

Jeseník TK/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD50/30S Vetter 1 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 450 mm) Ucpávka potrubí Rubena 2 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100 mm) Ucpávka potrubí Rubena 1 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200 mm) Ucpávka potrubí Rubena 1 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) RDK 10/20 FS Vetter 1 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) RDK 20/40 FS Vetter 1 

Jeseník TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-500 mm) RDK 20/40 FS Vetter 1 

Olomouc TK/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD 50/30 S Vetter 1 

Olomouc TK/CH Kanálová ucpávka (pro Ø 100-150 mm) GDK 10/15 Vetter 4 

Olomouc TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) RDK 10/20 FS Vetter 1 

Olomouc TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-500 mm) RDK 20/40 FS Vetter 1 

Olomouc TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Olomouc TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) LB 5/20 Vetter 1 

Olomouc TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-48mm) LB 20/48 Vetter 1 

Prostějov TK/CH Těsnící vak (250x400 mm) TV 25/40 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 100-200 mm) PU 10/20 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) U 10/20 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) U 20/40 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) U 30/60 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 50-100 mm) U 5/10 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 500-1000 mm) U 50/100 Vapo 1 

Prostějov TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-48mm) LB 20 - 48 Vetter 1 

Přerov TA/CH Těsnící klín (55x70 mm) TK 55/70 Vapo 3 

Přerov TA/CH Těsnící kužel (Ø 75 mm) TK 75 Vapo 3 

Přerov TA/CH Těsnící vak (250x400 mm) TV 25/50 Vapo 2 

Přerov TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 100-200 mm) PU 10/20 Vapo 1 

Přerov TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 200-500 mm) TVPP 200/500 Rubena 1 

Přerov TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) U 10/20 Vapo 2 

Přerov TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) U 20/40 Vapo 1 

Přerov TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) U 30/60 Vapo 1 

Přerov TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) U 7/15 Vapo 2 

Přerov TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-48mm) LB 20 - 48 Vetter 1 

Šumperk TK/CH Těsnící vak (250x400 mm) TV 25/50 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 100-200 mm) PU 10/20 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) U 10/20 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) U 20/40 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) U 30/60 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 500-1000 mm) U 50/100 Vapo 1 

Šumperk TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-48mm) LB 20 - 48 Vapo 1 
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Tabulka č. 13: Pneumatické těsnící prostředky HZS Zlínského kraje 

HZS Zlínského kraje – Pneumatické těsnící prostředky 

ÚO Technika Prostředek Typ podle výrobce Výrobce Ks 

Kroměříž CAS Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP 200/400 Rubena 1 

Kroměříž CAS Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP 200/400 Rubena 1 

Kroměříž TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) LB 5/20 Vetter 1 

Kroměříž TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-480mm) LB 20/48 Vetter 1 

Kroměříž TA/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD 50/30S Vetter 1 

Kroměříž TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Kroměříž TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

Kroměříž TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD 50/30S Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) LB 5/20 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící kužel (pro Ø 10-70mm) Těsnící klín 7 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící klín (pro 230x110) Těsnící klín 11 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící kužel (pro 230x60) Těsnící klín 6 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Těsnící kužel (pro 230x80) Těsnící klín 8 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

U. Hradiště TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Vsetín TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-480mm) LB 20/48 Vetter 1 

Vsetín TK/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD 50/30S Vetter 1 

Vsetín TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) LB 5/20 Vetter 1 

Vsetín TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) U10/20 Vapo 1 

Vsetín TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Vsetín TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

Vsetín TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Vsetín TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 200-500 mm) TVPP 200/500 Rubena 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) TVP 100/200 Rubena 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP 200/400 Rubena 1 

Zlín TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-480mm) SB 4 Rubena 1 

Zlín TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 20-480mm) SB 8 Rubena 1 

Zlín TA/CH Těsnící vak (50x30 mm) LD 50/30S Vetter 1 

Zlín TA/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) SB 2 Rubena 1 

Zlín TA/CH Kanálová ucpávka (pro Ø 100-150 mm) GDK10/15 Vetter 4 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) TVP 100/200 Rubena 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 150-300 mm) TVP 150/300 Rubena 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 350-600 mm) TVP 350/600 Rubena 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 500-1000 mm) TVP 500/1000 Rubena 1 

Zlín TA/CH Kanálová ucpávka (pro Ø 70-150 mm) GDK7/15 Vetter 1 

Zlín TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) TVP 70/150 Rubena 1 

Zlín TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 100-200 mm) PU 10/20 Vapo 1 

Zlín TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 70-150 mm) PU 7/15 Vapo 1 

¨ 
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Tabulka č. 14: Pneumatické těsnící prostředky HZS Plzeňského kraje 

HZS Plzeňského kraje – Pneumatické těsnící prostředky 

ÚO Technika Prostředek Typ podle výrobce Výrobce Ks 

Domažlice TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) TVP 100/200 Rubena 1 

Domažlice TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP 200/400 Rubena 1 

Domažlice TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 375-750 mm) TVP 300/500 Rubena 1 

Plzeň CAS 20 Ucpávka potrubí (pro Ø 300-250 mm) PLUGY 300-525 Sava 1 

Plzeň TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Plzeň TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) RDK 10/20 Vetter 1 

Plzeň TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Plzeň TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

Plzeň 

Přívěs 

čerpací Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) RDK 20/40 Vapo 1 

Plzeň TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Plzeň TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Plzeň TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) RDK 20/40 Vetter 1 

Rokycany CAS 20 Ucpávka potrubí (pro Ø 250-400 mm) U 25/40 Vapo 1 

 Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-500 mm) TVP 300/500 Rubena 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) RDK 10/20 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) RDK 20/40 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) RDK 30/60 Vetter 1 

Tachov TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 300-600 mm) RDK 30/60 Vetter 1 

Tachov TA/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP 200/400 Rubena 1 

  



5 

Tabulka č. 15: Pneumatické těsnící prostředky HZS Královéhradeckého kraje 

HZS Plzeňského kraje – Pneumatické těsnící prostředky 

ÚO Technika Prostředek 

Typ podle 

výrobce Výrobce Ks 

Hradec Králové TK/CH Těsnící vak (200x200 mm) TV 23/23 Vapo 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 200-400 mm) TVP U 20/40 Vapo 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 50-100 mm) TVP U 5/10 Vapo 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 100-200 mm) U 10/20 Vapo 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 50-200mm) LB 5/20 Vetter 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící bandáž (pro Ø 200-480mm) LB 20/48 Vetter 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 125-250 mm) RDK 12,5/25 Vetter 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 70-150 mm) RDK 7/15 Vetter 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-500 mm) RDK 25/50 Vetter 1 

Hradec Králové TK/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 200-500 mm) TVPP 200/500 Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 200-500 mm) TVPP 100/200 Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH  Těsnící kužel  Těsnící kužel Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH  Těsnící kužel  Těsnící kužel Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH  Těsnící kužel  Těsnící kužel Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH  Těsnící kužel  Těsnící kužel Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící klín Těsnící klín Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící klín Těsnící klín Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící klín Těsnící klín Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící klín Těsnící klín Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící vak (500x400 mm) M1  Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící vak (500x400 mm) M1  Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící vak (500x400 mm) M1  Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Těsnící vak (500x400 mm) M1  Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 250-400 mm) 25/40 Rubena 1 

Hradec Králové TK/CH Ucpávka potrubí (pro Ø 400-700 mm) 40/70 Rubena 1 

Náchod TA/CH Průchozí ucp. potrubí (pro Ø 200-500 mm) TVPP 200/500 Rubena 1 
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Příloha C: Základní nabídka pneumatických těsnících prostředků 

Název bakalářské práce: Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí 

prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel 

Zpracoval: Ondřej Zuzaňák 

Tabulka č. 16: Nabízené řady pneumatických těsnících ucpávek (neprůchozí) 

Technické data: PLUGY (těsnící ucpávky neprůchozí) 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

S
av

a 

PLUGY 40-70 40 70 0,3 2,5 35 195 

PLUGY 70-150 70 150 0,6 2,5 68 335 

PLUGY 100-200 100 200 1,1 2,5 92 535 

PLUGY 150-200 150 200 1,8 2,5 142 385 

PLUGY 150-300 150 300 1,9 2,5 142 575 

PLUGY 200-400 200 400 3 2,5 192 635 

PLUGY 300-525 300 525 6 2,5 272 675 

PLUGY 350-600 350 600 8,4 2,5 322 865 

PLUGY 375-750 375 750 10,9 2,5 342 1085 

PLUGY 500-800 500 800 17,3 2,5 472 1185 

PLUGY 500-1000 500 1000 17,3 1,5 472 1185 

PLUGY 600-1200 600 1200 39 1,5 574 1500 

PLUGY 750-1500 750 1500 65 1 600 2300 

PLUGY 800-1800 800 1800 105 1 600 2960 

TVP 100/200 100 200 1,1 2,5 92 535 

TVP 150/300 150 300 1,9 2,5 142 575 

TVP 200/400 200 400 2,9 2,5 192 635 

TVP 300/525 300 525 6 2,5 272 675 

TVP 350/600 350 600 8,4 2,5 322 865 

TVP 375/750 375 750 10,1 2,5 342 1085 

TVP 500/1000 500 1000 17,3 2,5 472 1185 

TVP 600/1200 600 1200 55 2,5 560 1800 

TVP 750/1500 750 1500 67 1 600 2300 

 TVP 100/150 100 150 1,2 6 92 535 

 TVP 150/200 150 200 2 6 142 575 

 TVP 200/300 200 300 3 6 192 635 

 TVP 350/500 350 500 8,7 6 322 865 

 TVP 500/600 500 600 18 6 472 1185 
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Pokračování tabulky č. 16 

Technické data: PLUGY (těsnící ucpávky neprůchozí) 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

W
eb

er
 

RD 40-70 40 70 0,3 2,5 35 195 

RD 70-150 70 150 0,6 2,5 68 335 

RD 100-200 100 200 1,1 2,5 92 535 

RD 150-300 150 300 1,9 2,5 142 575 

RD 200-400 200 400 3 2,5 192 635 

RD 300-525 300 300 6 2,5 272 675 

RD 350-600 350 600 8,4 2,5 322 865 

RD 375-750 375 750 10,9 2,5 342 1085 

RD 500-800 500 800 17,3 2,5 472 1185 

V
et

te
r 

RDK 7/15 FS 70 150 0,5 1,5 68 300 

RDK 10/20 FS 100 200 0,9 1,5 90 510 

RDK 20/40 FS 200 400 3,5 1,5 195 655 

RDK 30/60 300 600 7,3 1,5 295 735 

RDK 50/100 FS 500 1000 16,5 1,5 450 1110 

RDK 80/140 FS 800 1400 48 1,5 785 1810 

V
ap

o
 

U 4/7 40 70 0,3 2,5 35 160 

U 5/10 50 100 0,5 2,5 47 340 

U 7/15 70 150 0,6 2,5 67 330 

U 10/20 100 200 1,5 2,5 96 510 

U 15/30 150 300 2,5 2,5 135 550 

U20/40 200 400 3,9 2,5 190 580 

U 20/50 200 500 4,5 2,5 190 740 

U 30/60 300 600 7,6 2,5 290 730 

U 50/100 500 1000 22 2,5 450 1050 

U 60/120 600 1200 35 1,5 560 1290 

U 100/160 1000 1600 99 1,0 2000 2070 

H
o

lm
at

ro
 OLS 200 100 200 2 1,5 96 500 

OLS 400 200 400 4 1,5 195 500 

OLS 600 300 600 9 1,5 298 700 

OLS 1000 500 1000 20 1,5 450 1000 
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Tabulka č. 17: Nabízené řady pneumatických těsnících ucpávek (průchozí) 

Technické data: PLUGSY (těsnící ucpávky průchozí) 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Průchozí 

průměr 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

S
av

a 

PLUGY 70-150 70 150 1,7 2,5 68 350 1/2" 

PLUGY 100-200 100 200 2,6 2,5 92 550 1" 

PLUGY 150-200 150 200 3,2 2,5 142 420 1" 

PLUGY 150-300 150 300 4,4 2,5 142 590 1" 

PLUGY 200-400 200 400 6,3 2,5 192 635 2" 

PLUGY 300-525 300 525 11,9 2,5 272 675 2" 

PLUGY 350-600 350 600 16,6 2,5 322 865 2" 

PLUGY 375-750 375 750 19,7 2,5 342 1085 2" 

PLUGY 500-800 500 800 31,3 2,5 472 1185 2" 

PLUGY 500-1000 500 1000 31,3 1,5 472 1185 2" 

PLUGY 600-1200 600 1200 46 1,5 574 1500 4" 

PLUGY 750-1500 750 1500 75 1 600 2300 4" 

PLUGY 800-1800 800 1800 117 1 600 2960 4" 

TVPP 100/200 100 200 1,1 2,5 92 535 1" 

TVPP 150/300 150 300 1,9 2,5 142 575 1" 

TVPP 200/400 200 400 2,9 2,5 192 635 2" 

TVPP 300/525 300 525 6 2,5 272 675 2" 

TVPP 350/600 350 600 8,3 2,5 322 865 2" 

TVPP 500/1000 500 1000 17,3 2,5 472 1185 2" 

TVPP 750/1500 750 1500 67 1 600 2300 4" 

W
eb

er
 

RDB 100-200 100 200 2,6 2,5 92 550 1" 

RDB 150-300 150 300 4,4 2,5 142 590 1" 

RDB 200-400 200 400 6,3 2,5 192 635 2" 

RDB 300-525 300 525 11,9 2,5 272 675 2" 

RDB 350-600 350 600 16,9 2,5 322 865 2" 

RDB 375-750 375 750 17,7 2,5 342 1085 2" 

RDB 500-800 500 800 31,3 2,5 472 1185 2" 

V
et

te
r 

BK 7/15 FS 70 150 3,4 1,5 68 300 1" 

BK 10/20 FS 100 200 3,4 1,5 97 485 2 1/2" 

BK 20/50 FS 200 500 9,4 1,5 195 550 4" 

BK 50/120 FS 500 1200 52,2 1,5 450 920 4" 

BK 80/140 FS 800 1400 69 1,5 785 1810 4" 

V
ap

o
 

PU 7/15 70 150 2,1 1,5 37 330 1" 

PU 10/20 100 200 5,2 1,5 96 510 1" 

PU 20/50 200 500 12,5 1,5 190 580 1x1" 

PU 50/80 500 800 38 1,5 450 680 2x1" 

PU 50/120 500 1200 48 1,5 450 970 2x1" 
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Pokračování tabulky č. 17 

Technické data: PLUGSY (těsnící ucpávky průchozí) 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Průchozí 

průměr 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

V
ap

o
 

PU 7/15 F 70 150 1,6 2,5 60 330 1" 

PU 10/20 F 100 200 2,4 2,5 96 510 1" 

PU 15/30 F 150 300 4 2,5 135 550 1" 

PU 20/40 F 200 400 6,6 2,5 195 580 2" 

PU 20/50 F 200 500 7 2,5 190 740 2" 

PU 30/60 FL 300 600 13 2,5 290 730 2" 

PU 30/60 F 300 600 13,6 1,5 290 730 2x2" 

PU 50/100 F 500 1000 39 2,5 450 1050 2x2" 

PU 60/120 F 600 1200 59 1,5 560 1290 2x2" 

PU100/160 F 1000 1600 110 1 850 2000 2x2" 

 

Tabulka č. 18: Nabízené řady pneumatických těsnících kanálových ucpávek 

Technické data: Kanálové ucpávky 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ucpávky 

Min. 

průměr 

Max. 

průměr 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

S
av

a GULLY 100-150 100 150 0,5 2,5 86 200 

GULLY 300-500 300 500 3,8 0,5 274 385 

V
et

te
r 

Ucpávka 10-15 100 150 1,3 2,5 90 250 

Ucpávka 15-30 150 300 1,9 2,5 145 350 

Ucpávka 30-50 300 500 3,7 0,5 295 410 

GULLY ucpávka 50-80 500 800 8,3 0,5 450 410 
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Tabulka č. 19: Nabízené řady pneumatických těsnících klínů/kuželů 

Technické data: Těsnící klíny a kužely 

V
ý

ro
b

ce
 

TYP 
Váha Pracovní tlak 

Rozměry klínu 

Délka Šířka Výška 

[kg] [bar] [mm] [mm] [mm] 

S
av

a 

Těsnící klín typ 1 0,3 1,5 230 60 50 

Těsnící klín typ 1 0,4 1,5 230 80 55 

Těsnící klín typ 1 0,5 1,5 230 110 70 

Těsnící kužel 0,3 1,5 230 Ø 70 

V
et

te
r 

Těsnící klín 6 0,2 1,5 230 60 50 

Těsnící klín 8 0,3 1,5 230 80 55 

Těsnící klín 11 0,4 1,5 230 110 70 

Těsnící kužel 7 0,2 1,5 230 Ø 70 

V
ap

o
 

TK 75 0,4 1,5 230 Ø 75 

TK 55/70 0,4 1,5 230 55 70 
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Tabulka č. 20: Nabízené řady těsnících ucpávek menších rozměrů  

Technické data: Těsnící ucpávky (malé) 
V

ý
ro

b
ce

 

TYP 

Rozsah použití 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Rozměr ve 

vyfouklém 

stavu Průchozí 

průměr 
Min. 

průměr 

Max. 

průměr Průměr Šířka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

S
av

a 

Eliptická ucpávka G1 

50-80 C 
45 80 0,3 3 45 280 

 

Eliptická ucpávka G2 

80-130 C 
75 130 0,4 2,5 76 360 

 

Eliptická ucpávka G3 

100-160 C 
100 160 0,6 2 98 420 

 

Pneumatická ucpávka 

typ Z1 C 
20 30 0,01 2,5 19 65 

 

Pneumatická ucpávka 

typ Z1 1/2 C 
33 40 0,1 2,5 32 70 

 

Pneumatická ucpávka 

typ Z2/3 C 
50 75 0,1 2,5 45 80 

 

Pneumatická ucpávka 

typ Z3/4 C 
75 100 0,3 2,5 70 100 

 

Pneumatická ucpávka 

typ Z4/6 C 
100 150 0,5 2,5 85 165 

 

Pneumatická ucpávka 

typ S2 C 
50 0,2 2,5 45 80 1/8" 

Pneumatická ucpávka 

typ S3/4 C 
75 100 0,4 2,5 70 100 1/2" 

Pneumatická ucpávka 

typ S4/6 C 
100 150 0,7 2,5 85 165 1/2" 

V
ap

o
 

UK 5/7 50 70 0,3 2,5 46 125 

 UK 7/10 70 100 0,4 2,5 67 130 

 UK 10 100 0,6 2,5 90 160 

 UK 10/15 100 150 0,7 2,5 90 160 

 UK 15 150 1,2 2,5 140 220 

 UK 15/20 150 200 13 2,5 140 220 

 UK 20 200 2,3 2,5 180 260 

 UK 20/25 200 250 2,4 2,5 180 260 

 UK 25/30 250 300 4,2 2,5 240 290 

 UR 5/7 50 70 0,3 2,5 46 95 

 UR 7/10 70 100 0,4 2,5 67 100 

 UR 10/15 100 150 0,5 2,5 90 120 

 UR 15/20 150 200 1 2,5 140 170 

 PUK 5/7 50 70 0,3 2,5 46 125 1/4" 

PUK 7/10 70 100 0,4 2,5 67 130 1/2" 

PUK 10/15 100 150 0,8 2,5 90 160 1/2" 

PUK 15/20 150 200 2 2,5 140 220 1" 

PUK 20/25 200 250 3,6 2,5 180 260 2" 

PUK 25/30 250 300 5,9 2,5 240 290 2" 
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Tabulka č. 21: Nabízené řady pneumatických těsnících vaků 

Technické data: Těsnící vaky 

Výrobce Typ 

Rozměry 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Těsnící plocha 

Délka Šířka 
Délka Šířka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

Sava 

M1  620 300 4,5 1,5 500 300 

M1/6  620 300 4,6 6 500 300 

M1/10  620 300 4,6 10 500 300 

M2 * 620 300 6,2 1,5 500 300 

Weber 
LD 45/23 450 230 4,8 1,5 380 230 

LDS 45/23* 450 230 6,2 1,5 380 230 

Vetter 

LD 50/30 S 615 300 4,3 1,5 500 300 

LD 50/30 W* 615 300 6,9 1,5 500 300 

LD 50/30 S 10bar 615 300 4,6 10 500 300 

LD 110/60 S XL 1100 600 16 1,5 860 570 

Vapo 

TV 60/30 – 1,5 600 300 1,5 1,5 500 250 

TV 60/30 - 8 600 300 6 8 500 250 

TV 60/30 – 0* 600 300 10 1,5 500 250 

Technické data: Těsnící vaky (malé) 

Výrobce Typ 

Rozmezí 

Váha 
Pracovní 

tlak 

Těsnící plocha 

Délka Šířka 
Délka Šířka 

[mm] [mm] [kg] [bar] [mm] [mm] 

Sava 

T1 150 150 0,4 1,5 100 100 

T2 225 225 0,8 1,5 175 175 

T3 300 300 1,4 1,5 250 250 

Weber 

LD 10/10 100 100 0,4 1,5 50 50 

LD 18/18 180 180 0,8 1,5 130 130 

LD 25/25 250 250 1,4 1,5 200 200 

Vetter 

LDK 10/10 150 150 0,5 1,5 95 95 

LDK 10/25 310 50 0,8 1,5 95 225 

LDK 20/20 250 250 1,1 1,5 195 195 

Vapo 
TV 23/23 230 230 1,5 1,5 200 200 

TV 23/23 280 430 4 1,5 250 400 

* - Uchycení pomocí ocelových ok (viz kapitola 4.1.1) 
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Tabulka č. 22: Nabízené řady pneumatických bandáží 

Technické data: Těsnící bandáže 

Výrobce Typ 

Rozsah 

použití 

Rozměry 

Váha Pracovní tlak 
Délka Šířka 

[mm] [mm] [mm] [kg] [bar] 

Sava 

SB1 50-80 250 125 2,1 1,5 

SB2 50-200 980 125 3,5 1,5 

SB3 50-200 980 210 3,9 1,5 

SB4 200-450 1700 210 6,7 1,5 

SB5 50-180 800 250 4,3 1,5 

SB6 50-150 650 450 5,5 1,5 

SB7 100-350 1300 450 9,1 1,5 

SB8 200-450 1700 450 11,1 1,5 

Weber 

LDB 125x250 50-80 125 250 2,1 1,5 

LDB 125x980 50-200 980 125 3,5 1,5 

LDB 210x980 50-200 980 210 3,9 1,5 

LDB 210x1700 200-450 1700 210 6,7 1,5 

LDB 250x800 50-180 800 250 4,3 1,5 

LDB 450x650 50-150 650 450 5,5 1,5 

LDB 450x1300 150-300 1300 450 9,1 1,5 

LDB 450x1700 200-450 1700 450 11,1 1,5 

Vetter 

LB 5-20 50-200 980 210 2,3 1,5 

LB 20-48 200-480 1770 210 4 1,5 

LB 5-20 XL 20-200 1000 400 5,5 1,5 

Vapo 

TB 15/100 50 - 200 1000 150 2,3 1,5 

TB 21/150 200-480 1500 210 4,6 1,5 

TB 42/100 50 - 200 1000 420 5,3 1,5 

TB 42/150 200-480 1500 420 8,5 1,5 

 

Tabulka č. 23: Nabízené řady pneumatických těsnících tub 

Technické data: Těsnící tuby 

Výrobce Typ 

Rozměr 

Váha Pracovní tlak 
Průměr Délka 

[mm] [mm] [kg] [bar] 

Sava 

ST 150 25 1500 1,1 10 

ST 250 25 2500 1,5 10 

ST 350 25 3500 1,8 10 

Vetter 

Těsnící hadice 1,5m 25 1500 1,1 10 

Těsnící hadice 2,5m 25 2500 1,4 10 

Těsnící hadice 3,5m 25 3500 1,8 10 
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Tabulka č. 24: Nabízené řady vakuových drenážních vaků 

Technické data: Vakuový drenážní vak 

Výrobce Typ 

Rozměr Pracovní 

tlak 

Drenážní 

povrchový rozměr Váha Vakuum 
Odčerpávací 

tlak 
Délka Šířka Délka Šířka 

[mm] [mm] [bar] [mm] [mm] [kg] [bar] [bar] 

Sava TB 50 Ø 50 8 Ø 20 5,4 0,85 1,4 

Vetter TB 50 Ø 50 6 Ø 20 5,2 0,45 1 

Holmatro TB 50 600 390 8 250 50 5,3 0,85 1,4 

 

Tabulka č. 25: Nabízené řady drenážních ucpávek 

Technické data: Drenážní ucpávka 

Výrobce Typ 

Rozměr 

V
áh

a 

P
ra

co
v

n
í 

tl
ak

 Drenážní povrchový 

rozměr 

O
d

če
rp

áv
ac

í 
tl

ak
 

Délka Šířka Výška Délka Šířka Výška 

[cm] [cm] [cm] [kg] [bar] [cm] [cm] [cm] [bar] 

Sava M1-1 620 300 55 10,5 1,5 400 200 33 1 

Vetter DLD 50/30 620 300 60 8,2 1,5 400 200 35 1 

 

Tabulka č. 26: Nabízené řady přírubových drenážních vaků 

Technické data: Přírubový drenážní vak 

Výrobce Typ 

Rozměr 
Váha Odčerpávací tlak Pracovní tlak 

Délka Šířka Výška 

[cm] [cm] [cm] [kg] [bar] [bar] 

Sava 

FL 50 95 5 26 2,6 0,5 

 FL 80 95 8 26 2,7 0,5 

 FL 100 95 10 26 2,8 0,5 

 

Vetter 

DN 50 90 Ø 21 3,1 0,5 1,5 

DN 80 90 Ø 21 3,1 0,5 1,5 

DN 100 92 Ø 25 3,5 0,5 1,5 

 


